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Introducere – O nouă 
politică agricolă 
comună pentru perioada 
2014-2020

1.

Timp de peste 50 de ani, politica agricolă comună (PAC) a fost cea mai importantă politică comună 
a Uniunii Europene (UE). Principalele obiective ale PAC stabilite în Tratatul de la Roma au rămas relevante 
de-a lungul anilor. Cu toate acestea, PAC în sine a evoluat, iar calea de reformă introdusă la începutul 
anilor ’90 a condus la o nouă structură a politicii, care reflectă condițiile socioeconomice, de mediu și 
politice schimbătoare ce afectează agricultura UE, precum și modificările din sectoarele agriculturii, 
produselor alimentare și silviculturii, precum și din zonele rurale.

În 2013, PAC a fost supusă unei alte reforme importante. În timp ce obiectivul principal al acestei reforme 
a fost de a răspunde evoluției provocărilor cu care se confruntă sectorul agricol, PAC a fost adaptată, de 
asemenea, pentru a contribui mai bine la obiectivele strategiei Europa 2020 prin încurajarea creșterii 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii (1).

(1)  Europa 2020 este strategia de creștere economică a UE pentru următorul deceniu. Într-o lume în schimbare, UE devine o economie inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii. Cele trei priorități care se sprijină și se potențează reciproc ar trebui să ajute UE și statele sale membre să 

asigure niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.
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În acest context, au fost stabilite trei obiective principale pentru PAC în perioada 2014-2020 (2), iar 
instrumentele PAC existente au trebuit să fie adaptate pentru a îndeplini aceste obiective de politică pe 
termen lung:

 ® producția alimentară viabilă: să contribuie la securitatea alimentară prin sporirea competitivității 
agriculturii UE, oferind în același timp mijloacele pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă 
sectorul de profil în ceea ce privește perturbările pieței și funcționarea lanțului alimentar;

 ® gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice: să asigure viabilitatea pe 
termen lung și potențialul agriculturii UE prin protejarea resurselor naturale de care depinde 
producția agricolă;

 ® dezvoltarea teritorială echilibrată: să contribuie la dezvoltarea socioeconomică a zonelor 
rurale, promovând în același timp condițiile adecvate pentru protejarea diversității structurale pe 
întregul teritoriu al UE.

(2)  Articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) 

nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013).
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PAC reprezintă o mare parte – deși în continuă scădere de-a lungul anilor – din bugetul UE, fondurile 
destinate acesteia însumând 37,7 % din cheltuielile totale ale UE prevăzute pentru perioada 2014-2020 
și fiind cheltuite în trei moduri diferite:

(1)  Sprijin pentru veniturile fermierilor și asistență pentru respectarea practicilor agricole 
durabile: fermierii primesc plăți directe, cu condiția să îndeplinească standarde stricte legate 
de siguranța alimentară, de protecția mediului și de sănătatea și bunăstarea animalelor. 
Aceste plăți reprezintă aproximativ 70 % din bugetul PAC. În cadrul reformei din 2013, 30 % 
din plățile directe sunt legate de respectarea de către fermierii europeni a practicilor agricole 
durabile, favorabile calității solurilor, biodiversității și mediului în general, cum ar fi, de exemplu, 
diversificarea culturilor, menținerea pășunilor permanente sau conservarea unor zone ecologice 
în cadrul exploatațiilor agricole.

(2)  Măsuri de sprijinire a pieței: sub formă de prevederi de siguranță, aceste măsuri intervin mai 
ales atunci când condițiile nefavorabile au tendința de a destabiliza piețele. Plățile pentru astfel 
de măsuri reprezintă aproximativ 5 % din bugetul PAC.
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Măsurile de sprijinire a pieței și privind veniturile formează așa-numitul „pilon I” al PAC.

(3)  Programe de dezvoltare rurală (PDR): aceste măsuri se bazează pe o analiză aprofundată 
a domeniului de programare și pe o selecție de măsuri destinate să sprijine fermierii să își 
modernizeze fermele și să devină mai competitivi, să protejeze mediul și să contribuie la 
diversificarea activităților agricole și neagricole și la vitalitatea comunităților rurale.

Aceste programe formează „pilonul II” al PAC. Sunt programe multianuale finanțate parțial de statele 
membre și reprezintă aproape 25 % din bugetul PAC.

Ca parte din PAC, a fost instituit un nou cadru de monitorizare și de evaluare. Acesta va oferi 
administrațiilor, precum și tuturor celor interesați de agricultură și de dezvoltarea rurală informații 
esențiale cu privire la implementarea PAC, la rezultatele și la impactul acesteia. Cadrul respectiv va 
cuantifica acțiunile din diferite state membre, va descrie realizările lor, va evidenția instrumentele cele 
mai eficiente și va verifica cât de bine au fost atinse obiectivele.
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De ce sunt necesare 
monitorizarea și 
evaluarea?

2.

Rezultatele monitorizării și evaluării generează informații valoroase, care pot fi utilizate în diferite 
scopuri. Aceste rezultate:

 ® oferă o bază solidă de analiză pentru elaborarea de politici viitoare, oferind o înțelegere cu privire 
la eficacitatea măsurilor și a intervențiilor și la realizarea obiectivelor stabilite, sprijinind astfel 
dezvoltarea de politici;

 ® contribuie la stabilirea obiectivelor politicilor și programelor și, ulterior, sunt utilizate pentru 
a măsura modul în care obiectivele respective sunt îndeplinite pe termen lung;

 ® contribuie la responsabilitatea în domeniul cheltuielilor publice, jucând prin urmare un rol 
important în a răspunde preocupărilor și întrebărilor cetățenilor în ceea ce privește utilizarea 
banilor contribuabililor.

În timpul mandatului nostru, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală se va concentra asupra 
„monitorizării regulate a beneficiului acțiunii la nivelul UE, a revizuirii eficacității programelor de cheltuieli 
și a raportării privind performanța programelor și a rezultatelor obținute”.

Jean-Claude Juncker,
președintele Comisiei Europene
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Monitorizarea și evaluarea sunt exerciții complementare, dar diferite.

 ® Monitorizarea este o sarcină continuă de analizare a informațiilor, de inventariere sistematică 
a contribuțiilor bugetare și a activităților finanțate. Aceasta generează date cantitative și oferă 
un feedback cu privire la implementarea instrumentelor și a măsurilor, facilitând corectarea 
abaterilor de la obiectivele operaționale și specifice. Astfel, monitorizarea contribuie la justificarea 
cheltuielilor publice și oferă informații valoroase cu privire la gestionarea programelor.

 ® Evaluarea implică o decizie cu privire la intervenții, în funcție de rezultatele, de impactul și de 
nevoile pe care acestea urmăresc să le satisfacă. Ea este un instrument sistematic, care oferă 
dovezi pentru luarea deciziilor și îmbunătățește eficacitatea, utilitatea și eficiența. Evaluarea 
contribuie la transparență, la învățare și la responsabilitate. Prin urmare, aceasta permite 
desprinderea de învățăminte pentru viitor cu privire la ceea ce funcționează, în ce împrejurări și 
de ce (sau de ce nu).

Scopul efectuării evaluărilor

Pentru a contribui la conceperea intervențiilor Performanță

Pentru a sprijini alocarea eficientă a resurselor Responsabilitate

Pentru a îmbunătăți calitatea intervențiilor Eficiență

Pentru a raporta cu privire la realizările intervențiilor Transparență
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Scopul evaluărilor:

Furnizarea de concluzii și de recomandări politice utile și la timp

Exemplu

Evaluarea programului european de încurajare a consumului de fructe în școli

Conform evaluării, programul de încurajare a consumului de fructe în școli este un instrument adecvat 
pentru creșterea consumului de fructe și legume al copiilor. Analiza potențialilor factori de succes ai 
programului a demonstrat că o gamă largă de fructe diferite, o frecvență mare de oferire a fructelor și 
legumelor și distribuirea gratuită au contribuit la impactul pozitiv. Se poate concluziona că programul 
este extrem de relevant pentru creșterea consumului de fructe și legume al copiilor pe termen scurt, 
pentru ca aceștia să facă alegeri sănătoase în privința alimentației pe termen lung.

Principalele recomandări:

 ® Ar trebui să se vizeze o continuitate ridicată a distribuției (≥ 35 de săptămâni de școală), întrucât 
analiza evaluării a arătat că este mult mai probabil ca participarea mai îndelungată să aibă un 
impact durabil mai mare în ceea ce privește îmbunătățirea obiceiurilor alimentare ale copiilor.

 ® O frecvență de oferire a fructelor și legumelor de cel puțin trei ori pe săptămână pare a fi optimă 
pentru eficacitatea programului.

 ® Pentru a menține interesul copiilor, ar trebui să se ofere o gamă de produse de cel puțin cinci până 
la zece fructe și legume diferite.

Scopul monitorizării:

Demonstrarea progreselor înregistrate în implementarea politicii

Comisia monitorizează în prezent evoluțiile de pe piețele agricole, din domeniul dezvoltării rurale și al utilizării 
fondurilor PAC, prin intermediul unei varietăți de instrumente și de surse de date, precum, de exemplu:

 ® sistemul comun de monitorizare și de evaluare (CMES) pentru dezvoltare rurală;

 ® baza de date Clearance Audit Trail System (CATS); și

 ® notificările și rapoartele trimise Comisiei de către statele membre.
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Pentru prima dată, cadrul de monitorizare și de evaluare va acoperi întreaga politică agricolă comună 
(ambii piloni). Cadrul a făcut obiectul unor modificări pentru promovarea simplificării și a coerenței, 
menținându-se în același timp o acoperire în profunzime a intervențiilor de politică.

Cadrul de monitorizare și de evaluare pentru PAC în perioada 2014-2020 este instituit prin regulamente 
UE la diferite niveluri:

 ® Articolul 110 din Regulamentul orizontal [Regulamentul (UE) nr. 1306/2013] stabilește un cadru 
comun de monitorizare și de evaluare în vederea măsurării performanței PAC. Acesta acoperă 
toate instrumentele legate de monitorizarea și de evaluarea măsurilor PAC, în special plățile 
directe, măsurile de piață și măsurile de dezvoltare rurală.
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Mai precis, pentru pilonul II (dezvoltare rurală), sistemul de monitorizare și de evaluare este stabilit prin:

• regulamentul privind dispozițiile comune [Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (3), care 
definește elementele comune de monitorizare și de evaluare pentru fondurile structurale și de 
investiții europene (ESI); și

• regulamentul privind dezvoltarea rurală [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013] (4), care 
abordează particularitățile pentru programele de dezvoltare rurală.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

(JO L 347, 20.12.2013).
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În general, regulamentele menționate ar trebui să fie luate în considerare împreună, întrucât dispozițiile 
respective se completează reciproc (5). Performanța măsurilor PAC trebuie evaluată în raport cu cele 
trei obiective generale ale PAC (și anume producția alimentară viabilă, gestionarea durabilă a resurselor 
naturale și politicile climatice și dezvoltarea teritorială echilibrată), iar în cazul pilonului II, în raport cu 
obiectivele tematice pentru Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

(5)  Pentru detalii suplimentare, a se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire 

a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a politicii agricole comune (JO L 230, 1.8.2014) și Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014).

11



Abordarea monitorizării și 
a evaluării3.

Pentru a permite o monitorizare și o evaluare adecvate, obiectivele politicii trebuie să fie legate de 
măsurile avute în vedere. În acest context, obiectivele generale ale PAC sunt defalcate în obiective 
specifice, dintre care unele sunt comune pilonului I (sprijin privind veniturile și sprijinirea pieței) și 
pilonului II (dezvoltare rurală), în timp ce altele sunt legate fie de pilonul I, fie de pilonul II. O imagine 
a modului în care obiectivele generale sunt legate de obiectivele specifice este prezentată în figura 1.

Instrumentele aferente pilonului I contribuie la realizarea obiectivelor specifice și, în cele din urmă, 
a obiectivelor generale ale PAC. Plățile directe sprijină și stabilizează veniturile fermierilor, îmbunătățesc 
competitivitatea și contribuie la furnizarea de bunuri publice de mediu, precum și la atenuarea și la 
adaptarea la schimbările climatice. Măsurile de piață oferă o plasă de siguranță în perioade de perturbări 
ale pieței sau de criză, menținând astfel stabilitatea pieței, și contribuie la îndeplinirea așteptărilor 
consumatorilor.

Pentru pilonul II există șase priorități în cadrul cărora măsurile sunt programate să contribuie la 
obiectivele politicii. Există o prioritate generală, și anume promovarea transferului de cunoștințe și 
a inovării, precum și trei obiective transversale (inovare, mediu, atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice) relevante pentru toate celelalte cinci priorități.
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FIGURA 1: Obiectivele generale și obiectivele specifice ale PAC

(*)  CSC: Cadrul strategic comun, incluzând Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

Obiectivele generale ale PAC

Producția alimentară 
viabilă

Dezvoltarea teritorială 
echilibrată

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și 
politicile climatice

Menținerea stabilității pieței Creșterea venitului fermelor

Îmbunătățirea competitivității 
agricole

Furnizarea de bunuri publice 
de mediu

Continuarea acțiunilor de atenuare 
și adaptare la schimbările climatice

Satisfacerea așteptărilor 
consumatorilor

Menținerea unei agriculturi 
diversificate în întreaga UE

Obiective specifice pilonului I Prioritățile pilonului II

Obiective 
tematice
CSC (*)

Promovarea dezvoltării 
socioeconomice a zonelor rurale

Încurajarea inovării

Obiectivele specifice ale PAC

Indicatori

În general, un indicator este un instrument utilizat pentru măsurarea realizării unui obiectiv, de exemplu 
o resursă mobilizată, o realizare sau un efect obținut, sau pentru a descrie contextul (economic, social 
sau de mediu). Informațiile furnizate de un indicator reprezintă un datum utilizat pentru a măsura fapte 
sau opinii. Indicatorii sunt agregate de date care permit cuantificarea (și simplificarea) fenomenelor.
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FIGURA 2: Ierarhia indicatorilor

Indicatori de context

Obiective 
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ale PAC
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Indicatori de rezultat
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Obiective specifice 
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(obiectivele specifice pilonului I, 
prioritățile pilonului II)

Instrumente ale pilonului I și 

măsuri ale pilonului II

Situație și 
tendințe
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Există indicatori la trei niveluri diferite: indicatorii de realizare oferă „produsul” direct al măsurii (de 
exemplu, 50 de investiții în domeniul economisirii de energie finanțate printr-o măsură); indicatorii de 
rezultat oferă efectul direct, imediat al măsurii/programului (de exemplu, 500 de locuri de muncă create 
ca urmare a măsurii de investiții). Indicatorii de impact privesc dincolo de efectul direct și imediat, 
spre rezultate pe termen mai lung (de exemplu, rata șomajului în mediul rural). În general, indicatorii 
de impact sunt legați de obiectivele generale ale PAC, indicatorii de rezultat se referă la obiectivele 
specifice, iar indicatorii de realizare privesc intervențiile politice individuale. În fine, există o serie de 
indicatori de context, care oferă informații cu privire la tendințele generale ale economiei, la starea 
mediului, la indicatorii climatici generali, la statisticile agricole și rurale etc. Împreună, indicatorii pot 
fi considerați ca fiind „tabloul de bord” al PAC, oferind un set de informații esențiale. Cu toate acestea, 
astfel cum vitezometrul unei mașini nu indică dacă viteza de 50 km/h este prea mare sau prea mică, 
valorile indicatorilor PAC trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare în raport cu contextul aferent. 
Cu alte cuvinte, indicatorii reprezintă punctul de plecare pentru ca evaluatorii să analizeze PAC. 
Utilizând acest sistem, împreună cu statele membre, Comisia va putea să măsoare dimensiunea PAC și 
să aprecieze dacă este bine proiectată. Statele membre și Comisia se vor întruni în mod regulat pentru 
a face schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește primul și al doilea pilon.
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Realizarea monitorizării 
și a evaluării4.

Cadrul de monitorizare și de evaluare include diferiți actori, de exemplu, statele membre, autoritățile de 
gestionare și agențiile de plăți (care acționează pentru statele membre sau în numele acestora), precum 
și servicii ale Comisiei cu diverse responsabilități.

Evaluările măsurilor din pilonul I sunt efectuate de contractanți externi independenți, sub responsabilitatea 
serviciilor Comisiei, pe baza unui plan multianual de evaluare. Contractantul extern independent 
efectuează evaluarea în conformitate cu caietul de sarcini, sub supravegherea unui grup de coordonare, 
într-o anumită perioadă de timp determinată prin contract.

Pentru pilonul II, evaluările sunt efectuate de către statele membre sau în numele acestora, în timp ce 
sinteza evaluărilor respective la nivelul UE este realizată sub responsabilitatea serviciilor Comisiei.

Cine este implicat de fapt în 
monitorizare și în evaluare?

16



Această structură organizatorică corespunde în mare parte practicii din perioada 2007-2013, cu excepția 
elementului nou de măsurare a impactului PAC în ansamblu (și anume, ambii piloni combinați pentru 
a oferi o imagine clară). Pentru a organiza evaluările viitoare în cel mai eficient mod, acestea au fost 
structurate tematic, în conformitate cu obiectivele generale ale PAC.

PAC este implementată în gestiune partajată. Aceasta înseamnă că informațiile utilizate sunt obținute 
în mare măsură de la statele membre. La proiectarea cadrului de monitorizare și de evaluare s-a acordat 
o atenție deosebită aspectelor legate de proporționalitate, de simplificare și de reducerea sarcinii 
administrative. Ca urmare, s-a limitat numărul total de indicatori și s-a pus accentul pe utilizarea de 
indicatori bazați, în măsura posibilului, pe surse de date existente consacrate, precum și pe reutilizarea 
informațiilor furnizate deja de statele membre. Utilizarea acestor surse de date consacrate contribuie, 
de asemenea, la fiabilitatea indicatorilor.

17



Ca parte a cadrului de monitorizare și de evaluare pentru PAC în perioada 2014-2020, a fost definit 
un set de indicatori pentru a sprijini evaluarea performanței PAC. Există o gamă largă de surse de date 
utilizate pentru cadrul global de monitorizare și de evaluare a PAC, de exemplu: comunicări și notificări 
din partea statelor membre, statistici oficiale ale Eurostat, date colectate de Agenția Europeană de 
Mediu, date de la Banca Mondială etc.

Pentru fiecare dintre indicatorii utilizați s-a elaborat o fișă de informații detaliate care explică definiția 
exactă a datelor, sursa datelor, nivelul de detaliu geografic, frecvența raportării și întârzierea etc., 
pentru a se asigura că toți furnizorii de date lucrează pe aceeași bază și că utilizatorii de date înțeleg 
ce reprezintă datele.

Colectarea de informații 
și sursele de date
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Pentru a monitoriza eficacitatea politicii în raport cu obiectivele sale și pentru a realiza obiectivele 
de responsabilitate și de transparență pe tot parcursul procesului, Comisia va prezenta un raport 
Parlamentului European și Consiliului, în conformitate cu articolul 318 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Raportare

Rezultatele cadrului 
de monitorizare și de 
evaluare pentru perioada 
2014-2020

5.

Articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

„[...] De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare 
a finanțelor Uniunii bazat pe rezultatele obținute, în special raportându-se la indicațiile date de 
Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 319.”
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Primul raport către Parlamentul European și Consiliu privind monitorizarea și evaluarea PAC pentru 
perioada 2014-2020, din 2018, se va concentra asupra implementării politicilor și asupra primelor 
rezultate. O evaluare mai completă a impactului PAC se preconizează să fie realizată până în 2021. În 
figura 3 este prezentat un calendar cu toate datele-cheie pentru raportare. Special pentru pilonul II, statele 
membre vor prezenta în fiecare an, începând din 2016 și până în 2024, un raport anual de implementare 
(RAI) referitor la implementarea PDR din anul calendaristic precedent. În 2017 și în 2019 se va prezenta 
un RAI consolidat, cuprinzând informații suplimentare cu privire la PDR în legătură cu implementarea 
acordului de parteneriat, document stabilit la nivelul statelor membre care acoperă toate fondurile ESI 
pentru a asigura alinierea la strategia Europa 2020, precum și obiectivele specifice fondului (6).

(6)  „Acord de parteneriat” înseamnă un document întocmit de un stat membru cu implicarea partenerilor, în conformitate cu abordarea bazată pe 

guvernanța pe mai multe niveluri, care stabilește strategia, prioritățile și modalitățile statului membru respectiv în ceea ce privește utilizarea 

fondurilor ESI într-un mod eficient și eficace, astfel încât să urmeze strategia Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, și care este aprobat de Comisie în urma unei evaluări și a unui dialog cu statul membru în cauză.
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În paralel, se preconizează că Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală va publica în mod 
regulat informații despre indicatori în ceea ce privește situația PAC.

FIGURA 3: Cerințe de raportare în cadrul PAC

Etape-cheie în raportarea cu privire la performanța PAC în perioada 2014-2020

Noua PAC intră integral în vigoare
1.1.2015

PI
LO

N
U

L 
II

PI
LO

N
U

L 
I

RAI privind 
implementa-
rea PDR (*) 
până în 2024

30.6.2016

RAI consolidat

30.6.2017

RAI

30.6.2018

Primul 
raport privind 
performanța 
PAC

31.12.2018

Al doilea 
raport privind 
performanța 
PAC

31.12.2021

RAI consolidat

30.6.2019

RAI

30.6.2020

RAI

30.6.2021

RAI

30.6.2022

Statele membre transmit notificări Comisiei cu privire la implementarea plăților directe și a măsurilor de piață.

Elaborare 
PDR, incl. 
evaluare 
ex ante, 
planuri de 
evaluare 
și privind 
indicatorii

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(*)  În fiecare an, statele membre vor prezenta RAI, începând din 2016 și până în 2024, cu privire la implementarea PDR din anul calendaristic 

precedent. Raportul prezentat în 2016 trebuie să acopere anii calendaristici 2014 și 2015.
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Rezultatele evaluării sunt comunicate astfel încât să asigure utilizarea maximă a rezultatelor și să 
satisfacă nevoile părților interesate, de exemplu Consiliul, Parlamentul European și Curtea de Conturi 
Europeană. Rezultatele evaluării sunt comunicate efectiv tuturor factorilor de decizie relevanți și altor 
părți interesate. De asemenea, rezultatele evaluării sunt puse la dispoziția publicului (7), iar informațiile 
succinte direcționate facilitează comunicarea către publicul larg, fiind publicate pe site-ul internet al 
Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală, la adresele de mai jos.

(7)  Cu excepția cazului în care se poate justifica nevoia de confidențialitate în temeiul uneia dintre excepțiile prevăzute la articolul 4 din 

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 

Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001).

Evaluări

Rapoarte de evaluare – politici de piață și de venituri

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/index_en.htm

Rapoarte de evaluare – dezvoltare rurală

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/index_en.htm
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Evaluările servesc ca o sursă importantă de informații pentru a decide cu privire la performanța politicii. 
Concluziile și recomandările din evaluările realizate pot fi folosite la o analiză a impactului, iar evaluările 
sprijină și îmbunătățesc viitorul proces de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor (a se vedea 
figura 4).

FIGURA 4: Utilizarea rezultatelor evaluării

Utilizarea rezultatelor evaluării

Politică 
implementată

Rezultatele evaluării 
pot fi folosite 
la o evaluare 
a impactului

Evaluările sprijină și îmbunătățesc 
procesul de luare a deciziilor și de 

elaborare a politicilor în viitor

Evaluările servesc drept sursă importantă 
de informații pentru a decide 

cu privire la performanța politicii
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... monitorizarea și evaluarea nu sunt simple cerințe legale, ci reprezintă, de asemenea, contribuții vitale 
la îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor în viitor. Prin urmare, cadrul 
de monitorizare și de evaluare a PAC pentru perioada 2014-2020 a fost conceput pentru a oferi orientări 
utile, care ar trebui să vină în sprijinul tuturor actorilor implicați, pe baza responsabilității lor, în vederea 
menținerii unui standard ridicat de implementare a politicilor pentru a contribui la realizarea obiectivelor 
strategiei Europa 2020.

Cadrul prezintă situația în ceea ce privește legislația aplicabilă în prezent. Întrucât politica este în 
continuă evoluție, cadrul se va îmbunătăți în paralel și se va adapta pentru a face față provocărilor 
viitoare. Cu toate acestea, eforturile necesare trebuie să fie proporționale, la timp și utilizate în mod 
eficace pentru a îmbunătăți conceperea și implementarea politicilor și programelor.

În final…6.
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CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE
UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:
• un singur exemplar:

pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• mai multe exemplare/postere/hărți:
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm),
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm)
sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm)
la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).

(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și 

unele cabine telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:
• pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_ro.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm
http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm
http://bookshop.europa.eu
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