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ANEXA I 

Calcularea contribuției financiare maxime pentru fiecare stat membru 

 

Prezenta anexă stabilește metodologia de calcul al contribuției financiare maxime disponibile 

pentru fiecare stat membru în cadrul Instrumentului de sprijin financiar, astfel cum se 

menționează la articolul 9, și contribuția financiară maximă disponibilă pentru fiecare stat 

membru în cadrul componentei de sprijin financiar a Instrumentului de sprijin pentru 

convergență, astfel cum se menționează la articolul 26. 

Instrumentul de realizare a reformelor 

Contribuția financiară maximă a unui stat membru în cadrul instrumentului de realizare a 

reformelor este definită după cum urmează: 

𝛼𝑖 × 𝐹𝑆 

unde: 

FS (sprijin financiar) reprezintă pachetul financiar disponibil în cadrul instrumentului de 

realizare a reformelor, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) litera (a); iar 

cheia de contribuție a statului membru, i, αi, este definită astfel: 

𝛼𝑖 =
𝑝𝑜𝑝𝑖
𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈

 

 

𝑝𝑜𝑝𝑖 este populația totală a statului i, 

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 este populația totală a tuturor statelor membre ale UE-27. 

 

Aplicarea acestei formule are ca rezultat cota și suma prezentate în continuare pentru 

contribuția financiară maximă în cadrul instrumentului de realizare a reformelor, care ar fi 

disponibile pentru fiecare stat membru în fiecare etapă și fiecare cerere de propuneri a 

procesului de alocare descris la articolul 10: 
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Componenta de sprijin financiar din cadrul Mecanismului de convergență  

Contribuția financiară maximă din cadrul componentei de sprijin financiar a Mecanismului de 

convergență, astfel cum se menționează la articolul 26, este determinată de raportul dintre 

cheia de contribuție a fiecărui stat membru cu perspective de aderare la zona euro în cadrul 

instrumentului de realizare a reformelor și totalul cheilor de contribuție ale tuturor statelor 

membre cu perspective de aderare la zona euro în cadrul instrumentului de realizare a 

reformelor, și anume: 

Contribuția financiară maximă din cadrul componentei de sprijin financiar a Mecanismului de 

convergență pentru statul membru i este: 

𝛽𝑖 × 𝐶𝐹 

unde CF (componenta de sprijin financiar a Mecanismului de convergență) este pachetul 

financiar disponibil în cadrul componentei de sprijin financiar a Mecanismului de convergență 

menționat la articolul 7 alineatul (2) litera (c) punctul (i); 

și 

𝛽𝑖 =
𝛼𝑖

𝛼𝐵𝐺 + 𝛼𝐶𝑍 + 𝛼𝐻𝑅 + 𝛼𝐻𝑈 + 𝛼𝑃𝐿 + 𝛼𝑅𝑂 + 𝛼𝑆𝐸
 

 

De aici rezultă următoarele cote și sume pentru contribuția financiară maximă în cadrul 

componentei de sprijin financiar a Mecanismului de convergență: 

 

 
Cotă ca % 
din total 

Milioane 
(EUR) 

BE 2,55 281 

BG 1,58 174 

CZ 2,37 261 

DK 1,30 143 

DE 18,58 2 044 

EE 0,29 32 

IE 1,07 118 

EL 2,38 262 

ES 10,42 1 146 

FR 15,09 1 660 

HR 0,92 101 

IT 13,53 1 489 

CY 0,19 21 

LV 0,43 47 

LT 0,62 68 

LU 0,14 15 

HU 2,18 240 

MT 0,10 11 

NL 3,85 423 

AT 1,98 218 

PL 8,59 945 

PT 2,30 253 

RO 4,33 477 

SI 0,46 51 

SK 1,22 134 

FI 1,24 136 

SE 2,28 251 

Total 100,00 11 000 
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Cotă ca 
% din 
total 

Milioane 
(EUR) 

BG 7,09 71 

CZ 10,66 107 

HR 4,13 41 

HU 9,80 98 

PL 38,59 386 

RO 19,47 195 

SE 10,26 103 

Total 100,00 1 000 
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Apendice: ajustare proporțională a contribuției financiare [articolul 10 alineatul (5)] 

Prezentul apendice prezintă metoda de stabilire a contribuției financiare alocate statelor 

membre în cazul în care suma rămasă din pachetul global, care este disponibilă în cadrul unei 

cereri de propuneri organizate după sfârșitul primelor douăzeci de luni, nu este suficientă 

pentru acoperirea contribuțiilor financiare pentru statele membre care au prezentat o 

propunere în cadrul unei cereri de propuneri (fie în cadrul instrumentului de realizare a 

reformelor, fie în cadrul componentei de sprijin financiar a Mecanismului de convergență). 

În acest caz, contribuția financiară alocată statului membru i se calculează după cum urmează: 

𝐹𝐶𝑖 × 𝛾 

unde FCi este alocarea financiară pentru statul membru i stabilită pe baza criteriilor 

menționate la articolul 12 alineatul (2) și se definește astfel: 

𝐹𝐶𝑖 = (𝛼𝑖  × 𝐹𝑆), 𝑜𝑟 
𝛼𝑖 × 𝐹𝑆

2
, 𝑜𝑟(𝛽𝑖 × 𝐶𝐹), 𝑜𝑟 

𝛽𝑖 × 𝐶𝐹

2
 

și γ este coeficientul de ajustare, definit ca: 

 

unde i se referă la orice stat membru care a prezentat o propunere în cadrul cererii de 

propuneri. 

Contribuția financiară FCi va corespunde: 

 (𝛼𝑖  × 𝐹𝑆) atunci când propunerea de reformă a statului membru în cadrul 

instrumentului de realizare a reformelor a fost evaluată ca fiind în deplină 

conformitate cu criteriile stabilite la articolul 11 alineatul (7), beneficiind, prin 

urmare, de contribuția financiară maximă;  

 
𝛼𝑖×𝐹𝑆

2
 atunci când propunerea de reformă a statului membru în cadrul instrumentului 

de realizare a reformelor a fost evaluată ca fiind satisfăcătoare în conformitate cu 

criteriile stabilite la articolul 11 alineatul (7), beneficiind, prin urmare, de jumătate 

din contribuția financiară maximă;  

 (𝛽𝑖 × 𝐶𝐹) atunci când propunerea de reformă a statului membru în cadrul 

componentei de sprijin financiar a Mecanismului de convergență a fost evaluată ca 

fiind în deplină conformitate cu criteriile stabilite la articolul 11 alineatul (7) și la 

articolul 27 alineatul (3), beneficiind, prin urmare, de contribuția financiară maximă; 

sau 

 
𝛽𝑖×𝐶𝐹

2
 atunci când propunerea de reformă a statului membru în cadrul componentei de 

sprijin financiar a Mecanismului de convergență a fost evaluată ca fiind 

satisfăcătoare în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 11 alineatul (7) și la 

articolul 27 alineatul (3), beneficiind, prin urmare, de jumătate din contribuția 

financiară maximă; 

 

  

𝛾 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡ă 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙

 𝐹𝐶𝑖𝑖
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ANEXA II 

Orientări privind evaluarea 

 

1. Domeniul de aplicare  

Scopul acestor orientări privind evaluarea este de a servi Comisiei, împreună cu prezentul 

regulament, ca bază pentru a evalua - în mod transparent și echitabil - propunerile de 

angajamente de reformă prezentate de statele membre și de a stabili contribuția financiară în 

conformitate cu obiectivele și cu orice alte cerințe relevante prevăzute în prezentul regulament 

în momentul punerii în aplicare a instrumentului de realizare a reformelor și a componentei de 

sprijin financiar a Mecanismului de convergență. Orientările de față reprezintă, în special, 

baza aplicării criteriilor de evaluare și a stabilirii contribuției financiare, astfel cum se 

menționează la articolul 11 alineatul (7) și la articolul 12 alineatul (2) și, respectiv, la 

articolul 28.  

Astfel, orientările nu se aplică nici Instrumentului de asistență tehnică, nici componentei de 

asistență tehnică a Mecanismului de convergență. Prin urmare, acestea nu se aplică evaluării 

solicitărilor de asistență tehnică menționate la articolele 19 și 31. 

Orientările privind evaluarea sunt concepute astfel încât:  

(a) să ofere îndrumări suplimentare privind procesul de evaluare a propunerilor de 

angajamente de reformă prezentate de statele membre;  

(b) să ofere detalii suplimentare cu privire la criteriile de evaluare și un sistem de notare, care 

trebuie să fie instituit în vederea asigurării unui proces echitabil și transparent; și 

(c) să definească legătura dintre evaluarea care trebuie efectuată de Comisie în temeiul 

criteriilor de evaluare și stabilirea contribuției financiare care urmează să fie inclusă în decizia 

Comisiei în legătură cu angajamentele de reformă selectate.  

Orientările sunt un instrument menit să faciliteze evaluarea de către Comisie a propunerilor de 

angajamente de reformă prezentate de statele membre și să asigure că instrumentul de 

realizare a reformelor și componenta de sprijin financiar a Mecanismului de convergență 

oferă stimulente financiare pentru punerea în aplicare a reformelor care sunt relevante și care 

prezintă o valoare adăugată ridicată, asigurând în același timp un tratament egal între statele 

membre.  

 

2. Procesul  

În conformitate cu articolul 11, un stat membru care dorește să beneficieze de sprijin în cadrul 

instrumentului de realizare a reformelor prezintă Comisiei o propunere de angajamente de 

reformă. Propunerea trebuie să fie motivată și justificată în mod corespunzător și să conțină 

toate elementele menționate la articolul 11 alineatul (3). În vederea elaborării de propuneri de 

înaltă calitate privind angajamentele de reformă, Comisia poate organiza sesiuni de consiliere 

reciprocă pentru a permite statului membru în cauză să beneficieze de experiența altor state 

membre înainte de depunerea propunerii.  

Procesul de evaluare este realizat de către Comisie în strânsă cooperare cu statul membru în 

cauză. Comisia poate face observații sau solicita informații suplimentare. Statul membru în 

cauză furnizează informațiile suplimentare solicitate și poate revizui propunerea, dacă este 

cazul, înainte de depunerea oficială a acesteia. Comisia ține seama de justificarea și de 

elementele furnizate de statul membru în cauză, precum și de orice alte informații relevante. 
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În conformitate cu articolul 12 alineatul (1), Comisia efectuează evaluarea și adoptă o decizie 

prin intermediul unui act de punere în aplicare în termen de patru luni de la depunerea oficială 

a propunerii de angajamente de reformă de către statul membru în cauză.  

În scopul evaluării propunerilor de angajamente de reformă prezentate de statele membre, 

Comisia poate fi asistată de experți.  

Independent de evaluarea efectuată de Comisie, Comitetul pentru politică economică, instituit 

prin Decizia 2000/604/CE a Consiliului
1
, poate, de asemenea, să emită un aviz cu privire la 

propunerile de angajamente de reformă prezentate de statele membre.  

Decizia Comisiei stabilește angajamentele de reformă care urmează să fie puse în aplicare de 

statul membru în cauză, inclusiv etapele și obiectivele acestora. Aceasta prevede perioada de 

punere în aplicare a angajamentelor de reformă, care nu poate depăși trei ani de la adoptarea 

deciziei. De asemenea, decizia stabilește calendarul și modalitățile detaliate de raportare de 

către statul membru în cauză în cadrul procesului semestrului european și indicatorii relevanți 

privind realizarea etapelor și a obiectivelor, precum și modalitățile prin care Comisia asigură 

accesul la datele relevante care stau la baza acesteia. În cele din urmă, în conformitate cu 

articolul 12 alineatul (2), decizia Comisiei stabilește contribuția financiară care urmează să fie 

alocată angajamentelor de reformă selectate. 

 

3. Criterii de evaluare 

În conformitate cu articolul 11 alineatul (7), Comisia evaluează natura și importanța 

propunerii de angajamente de reformă și, în acest scop, ține seama de următoarele criterii:  

(a) dacă se preconizează că angajamentele de reformă:  

(1) vor putea aborda în mod eficace provocările identificate în contextul 

semestrului european, și anume:  

– în recomandările specifice fiecărei țări și în alte documente 

relevante ale semestrului european adoptate oficial de Comisie; sau  

– după caz, în procedura privind dezechilibrele macroeconomice; 

(2) reprezintă un pachet cuprinzător de reforme;  

(3) se preconizează că vor consolida performanța și reziliența economiei 

statului membru în cauză; 

(4) vor putea, prin punerea lor în aplicare, să aibă un impact de durată, dacă 

este cazul, prin consolidarea capacității instituționale și administrative a 

statului membru în cauză;  

 și 

(b) dacă se preconizează că măsurile interne propuse de statele membre în cauză 

vor putea să asigure o punere în aplicare eficace a angajamentelor de reformă 

pe o perioadă maximă de trei ani, incluzând etapele și obiectivele propuse, 

precum și indicatorii aferenți.  

Ca urmare a procesului de evaluare, Comisia acordă note propunerilor de angajamente de 

reformă prezentate de statele membre, pentru fiecare criteriu de evaluare menționat la 

                                                 
1 Decizia Consiliului din 29 septembrie 2000 privind componența și statutul Comitetului de politică economică 

(2000/604/CE) (JO L 257, 11.10.2000, pp. 28–31) 
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articolul 11 alineatul (7), pentru a evalua natura și importanța propunerii în cadrul 

Instrumentului de sprijin financiar și în vederea stabilirii alocării financiare în conformitate cu 

articolul 12 alineatul (2). 

În vederea asigurării simplificării și a eficienței, în cadrul fiecărui criteriu, sistemul de notare 

cuprinde note sub formă de litere de la A la C, după cum se arată în continuare: 

 

3.1 Se preconizează că angajamentele de reformă vor aborda efectiv provocările 

identificate în contextul semestrului european 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente:  

 

Domeniul de aplicare  

- propunerea de angajamente de reformă vizează abordarea provocărilor identificate în 

recomandările specifice fiecărei țări;  

sau 

- propunerea de angajamente de reformă vizează abordarea provocărilor identificate în alte 

documente relevante ale semestrului european adoptate oficial de Comisie;  

sau 

- propunerea de angajamente de reformă vizează abordarea provocărilor identificate în cadrul 

procedurii privind dezechilibrele macroeconomice; 

și 

- se preconizează că reformele avute în vedere în propunerea de angajamente de reformă vor 

răspunde în mod eficace provocărilor identificate, prin faptul că, după finalizarea reformei 

propuse, aceste provocări ar trebui să fie considerate soluționate în contextul procesului 

semestrial european. 

 

Note 

A - În mare măsură și cu eficacitate ridicată 

B - În măsură medie și cu eficacitate medie 

C - În mică măsură și cu eficacitate scăzută 

 

3.2 Angajamentele de reformă reprezintă un pachet cuprinzător de reforme 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente:  

 

Domeniul de aplicare 

- propunerea de angajamente de reformă vizează abordarea unui set de provocări 

interconectate pentru statul membru (acoperire);  

și 
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- propunerea de angajamente de reformă vizează abordarea unor provocări care sunt esențiale 

pentru funcționarea economiei statului membru (relevanță). 

 

Note  

A - Acoperirea și relevanța reformelor sunt mari: angajamentele de reformă vizează abordarea 

mai multor provocări identificate în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări sau al 

procedurii privind dezechilibrele macroeconomice;  

B - Acoperirea și relevanța sunt medii: angajamentele de reformă vizează abordarea mai 

multor provocări identificate în cadrul documentelor relevante ale semestrului european 

adoptate oficial de Comisie;  

C - Acoperirea și relevanța sunt mici: nu este îndeplinit niciunul dintre criteriile menționate 

mai sus. 

 

3.3 Se preconizează că angajamentele de reformă vor consolida performanța și 

reziliența economiei statului membru în cauză 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente:  

 

Domeniul de aplicare 

- propunerea de angajamente de reformă vizează îmbunătățirea structurală a performanței 

economiei statului membru în cauză; 

și 

- propunerea de angajamente de reformă vizează reducerea vulnerabilității la șocuri a 

economiei statului membru;  

sau 

- propunerea de angajamente de reformă vizează creșterea capacității structurilor economice 

și/sau sociale ale statului membru de a se adapta și de a face față șocurilor. 

 

Note 

A – Impact preconizat mare asupra performanței și rezilienței 

B – Impact preconizat mediu asupra performanței și rezilienței  

C – Impact preconizat mic asupra performanței și rezilienței 

 

3.4 Se preconizează că punerea în aplicare a reformelor va avea un impact de 

durată, dacă este cazul, prin consolidarea capacității instituționale și administrative 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente: 
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Domeniul de aplicare 

- se preconizează că punerea în aplicare a reformelor propuse va determina o schimbare 

structurală la nivelul administrației sau al instituțiilor relevante;  

sau  

- se preconizează că punerea în aplicare a reformelor propuse va determina o schimbare 

structurală la nivelul politicilor relevante;  

și 

- consolidarea capacității administrative poate asigura un impact durabil.  

 

Note 

A - În mare măsură  

B - Într-o măsură moderată  

C - În mică măsură  

 

3.5 Se preconizează că măsurile interne propuse de statele membre în cauză vor 

asigura o punere în aplicare eficace a angajamentelor de reformă pe o perioadă 

maximă de trei ani, incluzând etapele și obiectivele propuse, precum și indicatorii 

aferenți. 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente: 

 

Domeniul de aplicare 

- în cadrul statului membru în cauză, o structură este însărcinată cu: (i) punerea în aplicare a 

angajamentelor de reformă; (ii) monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește 

etapele și obiectivele; și (iii) raportarea; 

și 

- etapele și obiectivele propuse sunt clare și realiste; indicatorii propuși sunt relevanți, 

acceptabili și fiabili;  

și 

- măsurile interne generale, propuse de statele membre în ceea ce privește organizarea 

(inclusiv asigurarea unei alocări suficiente a personalului) a punerii în aplicare a 

angajamentelor de reformă, sunt credibile.  
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Note 

A - Măsuri interne adecvate pentru o punere în aplicare eficace  

B - Măsuri interne minime pentru o punere în aplicare eficace 

C - Măsuri interne insuficiente pentru o punere în aplicare eficace 

 

4. Stabilirea contribuției financiare în cadrul Instrumentului de realizare a reformelor  

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2), Comisia stabilește contribuția financiară ținând 

seama de natura și de importanța reformelor propuse de statul membru în cauză, evaluate pe 

baza criteriilor stabilite la articolul 11 alineatul (7). În acest scop, aceasta aplică următoarele 

criterii: 

(a) în cazul în care propunerea de angajamente de reformă prezentată de statul 

membru în cauză respectă pe deplin criteriile prevăzute la articolul 11 

alineatul (7), angajamentele de reformă sunt considerate „majore”, iar statului 

membru în cauză i se alocă suma totală a contribuției financiare maxime 

menționate la articolul 9; 

(b) în cazul în care propunerea de angajamente de reformă prezentată de statul 

membru în cauză este satisfăcătoare în conformitate cu criteriile prevăzute la 

articolul 11 alineatul (7), angajamentele de reformă sunt considerate 

„semnificative”, iar statului membru în cauză i se alocă jumătate din 

contribuția financiară maximă menționată la articolul 9; 

(c) în cazul în care propunerea de angajamente de reformă prezentată de statul 

membru în cauză nu este satisfăcătoare în conformitate cu criteriile prevăzute 

la articolul 11 alineatul (7), statului membru în cauză nu i se alocă nicio 

contribuție financiară. 

În urma procesului de evaluare și luând în considerare notele acordate, Comisia alocă statelor 

membre contribuția financiară după cum urmează:  

 

Angajamente de reformă majore (propunerea respectă pe deplin criteriile de evaluare) 

Dacă nota finală include: 

- numai note de A; sau 

- majoritar note de A comparativ cu B și niciun C;  

propunerii de reformă i se va aloca contribuția financiară maximă. 

 

Angajamente de reformă semnificative (propunerea respectă în mod satisfăcător 

criteriile de evaluare) 

Dacă nota finală include: 

- majoritar note de B comparativ cu A, și niciun C, sau 

- numai note de B,  

propunerii de reformă i se va aloca jumătate din contribuția financiară maximă. 

 



 

RO 11  RO 

Angajamente de reformă insuficiente (propunerea nu respectă în mod satisfăcător 

criteriile de evaluare) 

Dacă nota finală include: 

- cel puțin un C, 

propunerii de reformă nu i se va aloca nicio contribuție financiară. 

 

5. Criteriu suplimentar în cadrul Mecanismului de convergență  

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3), în contextul Mecanismului de convergență, pe 

lângă criteriile prevăzute la articolul 11 alineatul (7), dintre care evaluarea impactului 

preconizat asupra rezilienței are o importanță deosebită pentru pregătirea în vederea aderării 

la zona euro, Comisia evaluează, de asemenea, relevanța angajamentelor de reformă propuse 

pentru pregătirea de către statul membru în cauză a participării la zona euro.  

 

5.1 Relevanța angajamentelor de reformă pentru participarea la zona euro  

 

Pentru evaluarea efectuată în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de următoarele 

elemente:  

 

Domeniul de aplicare  

- propunerea de angajamente de reformă este în concordanță cu foaia de parcurs a statului 

membru pentru pregătirea în vederea participării la zona euro; 

și 

- se preconizează că propunerea de angajamente de reformă va contribui la punerea în aplicare 

cu succes a foii de parcurs a statului membru pentru pregătirea în vederea participării la zona 

euro; 

 

Note 

A - Relevanță mare și contribuție preconizată substanțială 

B - Relevanță medie și contribuție preconizată moderată  

C - Relevanță redusă și contribuție preconizată limitată  

 

5.2 Stabilirea contribuției financiare în cadrul Mecanismului de convergență 

 

În cadrul componentei de sprijin financiar a Mecanismului de convergență, în conformitate cu 

articolele 26 și 28, contribuția financiară se stabilește în conformitate cu aceleași criterii ca 

cele specificate la articolul 12 alineatul (2) și reprezintă o contribuție separată și suplimentară 

care se alocă în schimbul unor reforme suplimentare care sunt importante pentru pregătirea în 

vederea participării la zona euro și sunt întreprinse de statul membru în cauză. 
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În urma procesului de evaluare și luând în considerare notele acordate, Comisia alocă statelor 

membre contribuția financiară după cum urmează: 

 

Relevanță mare pentru participarea la zona euro  

Dacă nota finală include, la toate criteriile: 

- numai note de A; sau  

- majoritar note de A comparativ cu B și niciun C;  

și  

ambele note, pentru criteriul privind performanța și reziliența de la punctul 3.3 și pentru 

criteriul relevanței pentru participarea la zona euro de la punctul 5.1, sunt A,  

propunerii de reformă i se va aloca contribuția financiară maximă. 

 

Relevanță medie pentru participarea la zona euro 

Dacă nota finală include, la toate criteriile: 

- majoritar note de B comparativ cu A și niciun C;  

și 

nota pentru criteriul privind performanța și reziliența de la punctul 3.3 este A și nota pentru 

criteriul relevanței pentru participarea la zona euro de la punctul 5.1 este B, 

propunerii de reformă i se va aloca jumătate din contribuția financiară maximă. 

 

Relevanță scăzută pentru participarea la zona euro 

Indiferent de alte note, dacă pentru criteriile privind performanța și reziliența de la punctul 3.3 

se acordă nota B sau C,  

propunerii de reformă nu i se va aloca nicio contribuție financiară. 
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ANEXA III 

Indicatori 

Gradul de realizare a obiectivelor menționate la articolele 4 și 5 se măsoară pe baza următorilor 

indicatori, defalcați pe state membre și pe domenii de intervenție. 

Indicatorii se utilizează în conformitate cu datele și informațiile disponibile, inclusiv date cantitative 

și/sau calitative.  

 

Instrumentul de realizare a reformelor 

 Indicatori de realizare: 

(a) numărul angajamentelor de reformă încheiate; 

(b) contribuția financiară totală alocată angajamentelor de reformă; 

 Indicatori de rezultat:  

(c) numărul angajamentelor de reformă finalizate;  

  

Instrumentul de asistență tehnică 

 Indicatori de realizare:  

(d) numărul planurilor de cooperare și sprijin încheiate; 

(e) numărul activităților de asistență tehnică desfășurate; 

(f) rezultatele activităților de asistență tehnică, cum ar fi planuri de acțiune, foi de 

parcurs, orientări, manuale și recomandări;  

 Indicatori de rezultat: 

(g) rezultatele activităților de asistență tehnică desfășurate, cum ar fi adoptarea 

unei strategii, adoptarea unei noi legi/unui nou act sau modificarea uneia/unuia 

existent, adoptarea de proceduri și acțiuni (noi) pentru îmbunătățirea punerii în 

aplicare a reformelor; 

 

Mecanismul de convergență  

 pentru componenta de sprijin financiar, aceiași indicatori ca cei menționați la 

literele (a) - (c); 

 pentru componenta de asistență tehnică, aceiași indicatori ca cei menționați la 

literele (d) - (g); 

 

Indicatori de impact ai programului 

 Obiectivele stabilite în angajamentele de reformă, care s-au realizat, printre altele, 

datorită sprijinului financiar primit în cadrul instrumentelor programului; 

 Obiectivele stabilite în planurile de cooperare și sprijin, care s-au realizat, printre 

altele, datorită asistenței tehnice primite în cadrul instrumentelor programului;  
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Evaluarea ex post menționată la articolul 36 este efectuată de Comisie și în scopul stabilirii legăturilor 

dintre sprijinul (financiar și tehnic) oferit de program și punerea în aplicare a reformelor structurale în 

statul membru în cauză în vederea consolidării competitivității, a productivității, a creșterii, a creării de 

locuri de muncă și a coeziunii. 

 


