
 

RO    RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 26.11.2015  

COM(2015) 701 final 

ANNEX 1 

  

ANEXĂ 

la Propunerea de 

 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

 

de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-

2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013  

{SWD(2015) 750 final}  
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ANEXĂ  

Indicatori 

Gradul de realizare a obiectivelor specifice menționate la articolul 5 alineatul (1) se măsoară 

pe baza următorilor indicatori: 

(a) numărul și tipul autorităților naționale, al serviciilor administrative și al altor entități 

publice, precum ministerele naționale sau autoritățile de reglementare, pentru fiecare 

stat membru beneficiar pentru care s-a acordat sprijin în cadrul programului; 

(b) numărul și tipul furnizorilor de sprijin, precum organisme guvernamentale, 

organisme de drept public, organisme de drept privat cu misiune de serviciu public și 

organizații internaționale, pentru fiecare obiectiv specific, domeniu de politică și stat 

membru beneficiar;  

(c) numărul și tipul de acțiuni eligibile întreprinse în temeiul articolului 6, cum ar fi 

punerea la dispoziție de experți, acțiuni de formare, seminare etc., defalcate pe: 

(a) recomandări specifice fiecărei țări sau acțiuni relevante legate de punerea în 

aplicare a dreptului Uniunii, de programele de ajustare economică și de 

reformele întreprinse de un stat membru din proprie inițiativă; 

(b) obiectiv specific, domeniu de politică și stat membru beneficiar; 

(c) furnizori de sprijin, precum organisme guvernamentale, organisme de drept 

public, organisme de drept privat cu misiune de serviciu public și organizații 

internaționale;  

(d) beneficiari ai sprijinului în cadrul statului membru beneficiar, cum ar fi 

autoritățile naționale. 

(d) numărul și tipul măsurilor de politică și juridice, cum ar fi memorandumurile de 

înțelegere politice sau scrisorile de intenție, acordurile și contractele încheiate între 

Comisie, partenerii de reformă (după caz) și furnizorii de sprijin pentru activități în 

cadrul programului, pentru fiecare obiectiv specific, domeniu de politică și stat 

membru beneficiar;  

(e) numărul de inițiative de politică (de exemplu, planuri de acțiune, foi de parcurs, 

orientări, recomandări, legislație recomandată) adoptate pentru fiecare obiectiv, 

domeniu de politică și stat membru beneficiar în urma activităților relevante sprijinite 

de program;  

(f) numărul măsurilor puse în aplicare pentru fiecare domeniu de politică și stat membru 

beneficiar ca urmare a unor acțiuni de sprijin acordat în temeiul programului, 

defalcate pe: recomandările specifice fiecărei țări sau acțiunile relevante legate de 

punerea în aplicare a dreptului Uniunii, de programele de ajustare economică și de 

reformele întreprinse de un stat membru din proprie inițiativă; 

(g) feedbackul primit din partea autorităților naționale, a serviciilor administrative și a 

altor entități publice care au beneficiat de sprijin în cadrul programului, precum și 

(dacă este disponibil) din partea altor părți interesate/participanți cu privire la 

rezultatele și/sau impactul acțiunilor întreprinse în cadrul programului, pentru fiecare 

obiectiv specific, domeniu de politică și stat membru beneficiar, informații sprijinite 

prin date cantitative sau empirice, în cazul în care acestea sunt disponibile; 
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(h) feedbackul primit din partea furnizorilor de sprijin cu privire la rezultatele și/sau 

impactul sprijinului pe care l-au oferit în cadrul programului pentru obiectivul 

specific și domeniul de politică în care au fost activi, pentru fiecare stat membru 

beneficiar, la care se adaugă date cantitative sau empirice, în cazul în care acestea 

sunt disponibile; 

(i) evoluția opiniilor părților interesate în ceea ce privește contribuția programului la 

realizarea reformelor pentru fiecare obiectiv specific, domeniu de politică și stat 

membru beneficiar, informații sprijinite prin date cantitative sau empirice, în cazul în 

care acestea sunt disponibile. 

Acești indicatori se utilizează în conformitate cu datele și informațiile disponibile (inclusiv 

datele cantitative sau empirice corespunzătoare). 


