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1. Introducere 

 

Comisia Europeană desfășoară în prezent un proces de reflecție cu privire la tipul de buget 

necesar pentru viitorul Europei1. Cheltuirea eficientă și corespunzătoare a bugetului Uniunii, 

inclusiv în statele membre, este un element esențial pentru consolidarea încrederii cetățenilor 

UE și sporirea forței și a valorii adăugate a proiectului european. Programul Hercule este în 

concordanță cu această agendă întrucât este dedicat în special protejării intereselor financiare 

ale UE.  

Actualul program Hercule III, care este gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) din cadrul Comisiei, a fost instituit prin Regulamentul nr. 250/2014
2
 (denumit în 

continuare „regulamentul”). Obiectivul general al programului este „acela de a proteja 

interesele financiare ale Uniunii, sporind astfel competitivitatea economiei Uniunii și 

asigurând protecția banilor contribuabililor”
3
, în timp ce obiectivul specific al programului 

este „prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care 

afectează interesele financiare ale Uniunii.”
4
.  

Regulamentul prevede efectuarea de către Comisie a unei evaluări intermediare a 

programului [articolul 13, alineatul 2 litera (a)]. Serviciile Comisiei au elaborat un document 

de lucru privind evaluarea intermediară a programului Hercule III, care conține constatările 

detaliate ale acesteia. Întrucât regulamentul prevede o evaluare independentă, documentul de 

lucru al serviciilor Comisiei a fost susținut de un studiu efectuat de un contractant extern. 

Constatările detaliate ale evaluării și metodologia utilizată sunt descrise în documentul de 

lucru al serviciilor Comisiei. 

Ținând seama de cerințele articolului 13 din regulament și de Agenda pentru o mai bună 

reglementare, elaborată de Comisie, evaluarea cuprinde șase domenii: pertinența tuturor 

obiectivelor programului; coerența internă și externă a programului cu alte intervenții ale UE; 

eficacitatea în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale, precum și obținerea rezultatelor 

preconizate; eficiența utilizării resurselor; valoarea adăugată la nivelul UE a programului și 

durabilitatea, mai precis efectele acțiunilor Hercule III după încheierea acestora. Evaluarea 

abordează, de asemenea, contribuția programului la prioritățile Uniunii în ceea ce privește 

creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Perioada care face obiectul evaluării corespunde primei jumătăți a perioadei de șapte ani a 

programului Hercule III, și anume de la 1 ianuarie 2014 (când a intrat în vigoare 

regulamentul) până în iunie 2017. 

 

                                                            
1  Comisia Europeană, Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, COM(2017) 358 din 28 iunie 
2017. 
2  Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de 
instituire a unui program în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale 
Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE, JO L 84 din 20 martie 
2014. 

3  Articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 250/2014. 

4  Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 250/2014. 



 

2 

 

2. Elementele esențiale ale programului Hercule III 

 

Bugetul alocat programului Hercule III se ridică la 104,9 milioane EUR în perioada 

20142020. Beneficiarii eligibili
5
 ai programului sunt administrații naționale sau regionale ale 

statelor membre și organisme de cercetare, precum și instituții de învățământ și entități fără 

scop lucrativ. 

Programul este pus în aplicare pe baza ciclurilor anuale în conformitate cu programele de 

lucru, care sunt adoptate de către Comisie. Hercule III acordă sprijin financiar pentru: (i) 

asistență tehnică (cel puțin 70 % din bugetul programului) pentru acțiuni precum 

achiziționarea de echipamente tehnice și instrumente care țin de tehnologia informației, 

promovarea cooperării transfrontaliere și sprijinirea operațiunilor comune, schimburi de 

personal, precum și dezvoltarea și asigurarea accesului statelor membre și al OLAF la bazele 

de date; (ii) formare (maximum 25 % din bugetul programului) pentru acțiuni precum 

conferințe și seminare menite să asigure schimbul transfrontalier de experiență și de bune 

practici, formare în domeniul investigației criminalistice a infracțiunilor informatice și 

dezvoltarea unor activități de cercetare de vârf și elaborarea de studii și (iii) orice alte acțiuni 

care se încadrează în domeniul de aplicare al programelor (nu mai mult de 5 % din buget). 

Programul oferă sprijin financiar sub formă de granturi, contracte de achiziții publice și 

rambursarea costurilor suportate de participanții la activități. 

3. Metodologia evaluării intermediare  

 

La efectuarea evaluării intermediare, serviciile Comisiei s-au bazat în principal pe studiul 

contractantului extern, precum și pe evaluarea impactului realizată la momentul elaborării 

propunerii legislative privind programul menționat, pe evaluarea programului Hercule 

anterior, efectuată de Comisie, pe programele anuale de lucru ale programului Hercule III și 

pe prezentările generale anuale privind punerea în aplicare a programului, care sunt elaborate 

de Comisie și sunt anexate la raportul anual al Comisiei privind protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii
6
. 

Activitatea privind evaluarea intermediară a început în iunie 2016. Pentru a sprijini procesul 

de evaluare, a fost instituit un grup de coordonare interservicii (GCI) al serviciilor Comisiei. 

Acesta a analizat foaia de parcurs, termenii de referință ai contractului extern și rapoartele 

privind începutul și sfârșitul activităților pe teren. GCI a fost, de asemenea, implicat 

îndeaproape în pregătirea documentului de lucru al serviciilor Comisiei. 

Domeniul de aplicare al evaluării intermediare acoperă intervențiile sprijinite în cadrul 

programului Hercule III, precum și activitățile de pregătire și punere în aplicare a acestor 

intervenții, întreprinse de părțile interesate. Acesta cuprinde, de asemenea, cererile de 

granturi depuse de beneficiarii potențiali, cărora nu li s-a dat curs. 

Studiul extern s-a bazat pe surse de date primare pentru a răspunde la întrebările de evaluare 

colectate prin intermediul (i) unor interviuri adresate funcționarilor publici europeni și 

naționali, precum și beneficiarilor acțiunilor finanțate în cadrul programului, și (ii) al unor 

                                                            
5  Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 250/2014. 

6  Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei - Raportul anual pe 2016, 
COM(2017)383 final. 
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sondaje online adresate beneficiarilor, candidaților respinși, participanților la evenimente 

finanțate în cadrul programului, precum și utilizatorilor de servicii achiziționate în cadrul 

programului. Au fost, de asemenea, utilizate date secundare, cum ar fi surse aflate la 

dispoziția publicului (de exemplu, programele anuale de lucru Hercule III), cereri de granturi, 

contracte și granturi atribuite, precum și rapoarte finale prezentate de beneficiari. 

Calendarul studiului extern a implicat unele limitări legate în principal de ciclul de viață 

normal al programului. Acest lucru s-a reflectat în instrumentele care au putut fi utilizate de 

către evaluatorul extern, acesta fiind nevoit să se bazeze într-o mare măsură pe opiniile 

exprimate de beneficiari, solicitanți, participanți și membri ai personalului Comisiei. Motivul 

acestei limitări este faptul că la momentul colectării datelor și al efectuării interviurilor, care 

au avut loc în cea mai mare în 2017, erau disponibile relativ puține rezultate
7
. Această 

limitare a fost resimțită în special în ceea ce privește acțiunile de asistență tehnică. Cu toate 

acestea, deoarece persoanele intervievate reprezintă, fără îndoială, un eșantion amplu de părți 

interesate din cadrul programului, rezultatele studiului extern sunt considerate suficient de 

solide. 

4. Principalele constatări ale evaluării intermediare 

 

Factorii principali care au stat la baza propunerii Comisiei privind programul Hercule III 

sunt, în continuare, de actualitate, în special frauda care afectează interesele financiare ale 

UE. În acest context, studiul extern a demonstrat că obiectivul specific și obiectivele 

operaționale ale programului, precum și activitățile din cadrul acestuia continuă să fie 

relevante. Beneficiarii intervievați au considerat că sprijinul acordat pentru asistență tehnică 

și formare este relevant. Câteva acțiuni specifice, cum ar fi achiziționarea unor servicii de 

stocare și distrugere a țigărilor confiscate și a altor bunuri contrafăcute sau finanțarea unor 

publicații științifice, s-au dovedit a fi mai puțin relevante pentru îndeplinirea misiunilor lor în 

materie de protejare a intereselor financiare ale UE. Această constatare se explică, în mare 

parte, prin faptul că acțiunile menționate vizează un grup restrâns de posibili participanți și, 

prin urmare, cea mai mare parte a participanților consideră că acestea nu sunt relevante.  

Unii beneficiari au sugerat câteva idei de posibile obiective operaționale suplimentare care ar 

îmbunătăți relevanța programului, în special în domeniul cooperării transfrontaliere între 

statele membre, al cooperării cu parteneri din afara UE, precum și al noilor evoluții 

tehnologice. În cadrul studiului extern nu s-a analizat în ce măsură aceste idei sunt 

împărtășite de alte părți interesate, valoarea acestora fiind, în consecință, limitată. Cu toate 

acestea, ideile respective sunt coerente cu experiența Comisiei în ceea ce privește punerea în 

aplicare a programului și cu direcția în care Comisia a început să orienteze programul în 

ultimii ani. 

Potrivit evaluării, coerența internă și externă a programului a fost asigurată. Conform 

constatărilor studiului extern, coerența internă este asigurată în principal de alocarea 

bugetului pentru perioada 2014-2020 între diferitele categorii de acțiuni. În plus, Comisia, în 

faza de selecție, examinează cererile cu scopul de a împiedica, de asemenea, posibilele 

suprapuneri și repetiții. Coerența externă cu alte programe de cheltuieli ale Comisiei este 

asigurată de mecanismele de consultare internă ale Comisiei, în special în etapele de 

elaborare a programului anual de lucru și de selectare a cererilor de granturi, având în vedere, 

                                                            
7  Primele rezultate au fost primite la mijlocul anului 2016. 
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în primul rând, obiectivele, tipurile de activități, participanții și beneficiarii, astfel cum au fost 

definite în actele juridice de instituire a diverselor programe de cheltuieli. Aceste mecanisme 

de consultare internă au permis prevenirea duplicărilor și a suprapunerilor cu alte programe 

ale Comisiei, de exemplu, cu programul „Vamă” sau cu programele de securitate internă, 

precum și consolidarea sinergiilor existente și identificarea de noi sinergii.  

Constatările evaluării au arătat că programul a fost eficace. Programul a finanțat acțiuni care, 

prin natura lor (de exemplu, prin finanțarea unor scanere de detectare a produselor de 

contrabandă sau sprijinirea unor cursuri de formare în domeniul investigației criminalistice a 

infracțiunilor informatice în beneficiul serviciilor naționale responsabile cu investigarea 

cazurilor care implică interesele financiare ale UE), au contribuit în mod evident la protejarea 

intereselor financiare ale UE. 

În ceea ce privește activitățile de formare, studiul extern conchide, pe baza rapoartelor finale 

ale acțiunilor și a sondajelor adresate beneficiarilor, că acestea au generat rezultate care au 

fost în mare măsură conforme cu realizările scontate. Cu toate acestea, s-a constatat că numai 

câteva acțiuni au implicat schimburi de personal între administrațiile naționale și că numărul 

acțiunilor care au implicat participare internațională a fost redus. 

În ceea ce privește asistența tehnică, din cauza calendarului evaluării, și anume la începutul 

programului, a fost dificil să se ofere elemente suplimentare în sprijinul constatării de mai sus 

potrivit căreia programul este eficace.  

Printre numeroșii factori externi care au afectat atingerea obiectivelor programului, 

capacitatea autorilor fraudelor de „a se adapta rapid la noile circumstanțe de la nivelul UE, 

de a funcționa la nivel transfrontalier și de a exploata punctele slabe la frontierele externe” a 

fost percepută ca fiind cel mai important factor. Astfel de factori externi au tendința de a 

aduce prejudicii intereselor financiare ale UE, fiind necesare eforturi continue de combatere 

și de prevenire a fraudei din partea autorităților naționale. Aceste eforturi sunt sprijinite, în 

măsura posibilului, prin acțiunile programului Hercule III.  

Evaluarea a demonstrat eficiența globală a programului, atât în ceea ce privește acțiunile de 

formare, cât și în ceea ce privește activitățile de asistență tehnică. În special, pentru o mare 

majoritate a părților interesate din cadrul programului, procesul de depunere a cererilor nu 

pare a fi prea greoi. Unii solicitanți au sugerat reducerea sarcinii generate de procesele de 

depunere a cererilor și de raportare, de exemplu prin reducerea volumului de informații 

solicitate sau prin sporirea utilizării instrumentelor IT pentru procesul de depunere a cererilor. 

Cele mai multe dintre aceste propuneri sunt, în prezent, în curs de soluționare, întrucât, în 

2017, Comisia a început să utilizeze un sistem electronic de gestionare pentru depunerea, 

prelucrarea și administrarea cererilor de grant în cadrul programului. Îmbunătățirile aduse de 

sistemul electronic de gestionare implică, de exemplu, digitalizarea întregului proces de 

depunere a cererilor și introducerea utilizării semnăturilor electronice. Se preconizează că 

sistemul electronic va reduce în mod semnificativ povara administrativă, precum și timpul 

aferent și resursele necesare pentru cereri, în special. 

Evaluarea a evidențiat valoarea adăugată la nivelul UE a programului. Părțile interesate au 

recunoscut aproape în unanimitate valoarea adăugată a programului și contribuția sa esențială 

la generarea de beneficii. Majoritatea părților interesate au considerat, de asemenea, că 

beneficiile programului nu s-ar fi materializat fără sprijinul programului Hercule III sau al 

unei finanțări echivalente din partea UE. Acțiunile au permis o mai bună protecție a 
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frontierelor externe ale Uniunii. Programul favorizează cooperarea transfrontalieră, în special 

schimburile transfrontaliere de informații și de bune practici. De asemenea, evaluarea a arătat 

că cerințele de transparență și de raportare ale programului contribuie la îmbunătățirea 

planificării, a monitorizării și a standardelor de calitate ale beneficiarilor și la calitatea 

gestiunii financiare a beneficiarilor, în general. 

Concluzia evaluării a fost că programul este durabil. Există un consens în rândul 

beneficiarilor cu privire la faptul că acțiunile finanțate în cadrul programului vor continua să 

genereze beneficii, chiar și după ce s-au încheiat. Acest lucru este deosebit de relevant pentru 

acțiunile de asistență tehnică, în cazul cărora desfășurarea echipamentelor va continua să 

genereze rezultate după data de încheiere a activității. Această constatare este valabilă și 

pentru acțiunile de formare, beneficiarii apreciind în general efectul durabil al creării de rețele 

și al schimbului de informații și de cele mai bune practici. Cu toate acestea, un număr 

semnificativ de beneficiari au indicat că vor întrerupe activitățile finanțate în cadrul 

programului, dacă programul se va încheia. Această constatare sugerează că întreruperea 

programului ar avea un impact asupra protecției generale a intereselor financiare ale Uniunii. 

Evaluarea a constatat că programul Hercule III contribuie în mod indirect la creșterea 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prevăzută de Strategia Europa 2020. În ceea 

ce privește veniturile, acesta contribuie la asigurarea mijloacelor financiare necesare pentru 

inițiativele luate în vederea realizării obiectivelor strategiei, iar în ceea ce privește 

cheltuielile, programul contribuie la garantarea faptului că aceste resurse nu sunt deturnate în 

alte scopuri. În plus, asigurarea, cu sprijinul programului, a unei protecții sporite a 

frontierelor externe ale UE contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile între 

întreprinderile din UE și întreprinderile concurente din țările terțe, acest lucru fiind considerat 

un alt factor important pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

  

5. Calea de urmat 

Evaluarea intermediară a demonstrat că programul Hercule III, în forma sa actuală și în 

această etapă a punerii sale în aplicare, și-a îndeplinit în mare parte misiunea. Acesta s-a 

dovedit a fi relevant, dispune de mecanisme menite să-i asigure coerența și este eficient și 

eficace. Existența unui astfel de program la nivelul UE are o valoare adăugată clară, iar 

activitățile programului au fost considerate a fi, în mare măsură, durabile.  

În cursul procesului de evaluare externă, au fost prezentate unele idei privind posibile noi 

obiective și activități pentru continuarea programului în viitor. Aceste idei, chiar dacă studiul 

extern nu a examinat în ce măsură sunt împărtășite de o mare parte a părților interesate, ar 

putea contribui la procesul de reflecție al serviciilor Comisiei pentru următorii trei ani de 

viață ai programului, în special în domeniul cooperării transfrontaliere între statele membre, 

al cooperării cu parteneri din afara UE, precum și al noilor evoluții tehnologice. Aceste idei 

vor contribui, de asemenea, la o reflecție mai amplă cu privire la sprijinirea activităților 

antifraudă în contextul pregătirilor pentru viitorul cadru financiar multianual post-2020. 


