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CUM DEPĂȘIM „ABSORBȚIA ZERO”?
PERFORMANȚA DE DEZVOLTARE A FONDURILOR
EUROPENE ÎN PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ
Roxana Damian, Clara Volintiru
Capitolul de față analizează impactul
fondurilor structurale și de coeziune
dincolo de detaliile absorbției pentru
perioada 2007-2013 dar și pentru 20142020. Prima premisă de la care plecăm este
aceea conform căreia absorbția nu este o
condiție suficientă pentru ca România să
recupereze decalajele de dezvoltare față
de media UE. În loc de dezvoltare riscăm
să obținem creșterea inegalităților sociale,
risipirea banilor sau cheltuirea resurselor
înspre zone gri unde mai degrabă corupția
și ineficiența sunt reguli. Suntem oare în
această situație? Am reușit să punem mecanisme în funcțiune care să cheltuiască cu
folos banii europeni și să se autoregleze?
Care sunt în continuare punctele slabe ale
modului de a elabora politici publice indiferent de sursa de finanțare în Romania?
Deși în 2007 PIB per capita în România,
exprimată în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), era 43% din media UE,
iar la sfârșitul anului 2015, PIB per capita
era de 57% din media UE, există exemplul
negativ al Greciei care arată că demersul de
dezvoltare poate fi ratat chiar în prezența
creșterii economice.
Harta Corupției Județene întocmită de
Societatea Academică din România (SAR)
arată că la un nivel de absorbție de sub 8 %
până în anul 2013, s-au înregistrat 11% cazuri ce implică fonduri europene, iar dintre acestea 37% sunt condamnări ale unor
persoane cu funcții publice. Instituțiile

publice cel mai des implicate în acest tip
de cazuri se află la nivel local: primăriile cu
47% Agenția de Plăți în Agricultură (APIA)
cu 8% și consiliile județene cu 6%. Analiza
situației românești, dar și compararea cu
vecinii, față de care reprezentăm un record
negativ absolut, duce la trei recomandări
de bun simț: transparență totală, indicatori
de parcurs și profesionalizarea resurselor
umane sau metafora cu „absorbția zero” va
deveni „avans zero” în termeni reali, dacă
nu nominali.
Tocmai am intrat în al treilea an din
exercițiul financiar 2014-2020 și am aniversat 10 ani de la aderarea la UE, ocazie
cu care ne-am aștepta ca o serie de lecții
să fi fost deja învățate de România în ceea
ce privește implementarea instrumentelor
structurale și de coeziune, la fel cum ne-am
aștepta să avem deja un bilanț al impactului
exercițiului financiar anterior. Din păcate,
lucrurile nu stau tocmai așa: încă vorbim
despre rata de absorbție din perioada de
programare 2007-2013, nu am îndeplinit
în totalitate condiționalitățile ex-ante din
Acordul de Parteneriat pentru 2014-2020
și nu am pus la punct în totalitate sistemul
care ar trebui să implementeze programele operaționale în curs. Ne-am aștepta, de
asemenea, ca discuția despre implementarea
programelor operaționale din perioada de
programare actuală să depășească cadrul
în care ne referim doar la absorbție și nu și
la impactul real la nivelul beneficiarilor de
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finanțare. La fel, ne așteptăm să vorbim și
despre responsabilitatea pentru cheltuirea
banilor europeni, dar și despre cheltuirea
fondurilor naționale, să monitorizăm gradul
de absorbție, dar și capacitatea de a livra
servicii publice la nivelul ministerelor sau în
general performanța acestor instituții.
Articolul de față își propune să investigheze,
pe baza datelor disponibile la ora actuală,
impactul fondurilor structurale și de coeziune dincolo de detaliile absorbției pentru
perioada 2007-2013, dar și pentru 2014-2020.
Prima premisă de la care plecăm este aceea
conform căreia absorbția nu este o condiție
suficientă pentru ca România să recupereze
decalajele de dezvoltare față de media UE.
Atât lumea academică, cât și practicienii în
dezvoltare au enumerat o serie de capcane
ale procesului de dezvoltare prin care simpla existență a fondurilor dedicate și cheltuirea lor nu se multiplică la nivelul societății și
nu se transformă în rezultate. Drept urmare, în loc de dezvoltare riscăm să obținem
creșterea inegalităților sociale, cheltuirea
resurselor înspre zone gri unde mai degrabă
corupția și ineficiența sunt reguli sau pur și
simplu riscăm risipirea banilor.
Suntem oare în această situație? Am reușit
să punem mecanisme în funcțiune care să
cheltuiască cu folos banii europeni și să se
autoregleze? Am fost în stare sa transferăm
o serie de lecții din modul în care Bruxellesul ne presează să cheltuim banii europeni
și la nivel național? Care sunt în continuare
punctele slabe ale modului de a elabora politici publice indiferent de sursa de finanțare
în Romania? Pe parcursul acestui capitol
vom încerca să răspundem la întrebările de
mai sus în contextul următoarei structuri: în
introducere tratăm legătura dintre fondurile
structurale și de coeziune și politicile
publice, vorbim apoi despre performanța
perioadei de programare 2007-2013 din
punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor
de la nivelul programelor operaționale,
urmând ca ulterior să aducem în discuție

tema creanțelor și corecțiilor financiare și
a absorbției. Pentru 2014-2020 analizăm
capacitatea de a pune în funcțiune un
sistem viabil de management și control al
fondurilor și facem și o comparație cu starea
de fapt din statele membre UE din Europa
Centrală și de Est, urmând ca ultima parte
să enumere concluziile și recomandările
noastre.

O țară care se vrea dezvoltată,
dar câte sisteme avem pentru
a face asta?
Privind de la distanță fondurile structurale
și de coeziune, le putem clasa în categoria
de fonduri ce au drept scop recuperarea
decalajelor de dezvoltare pe care România le
înregistrează față de media UE. Cadrul Strategic Național de Referință (CNSR)1 – documentul de programare a fondurilor structurale și de coeziune – menționa ca viziune
în 2007 crearea unei Românii competitive,
dinamice şi prospere, iar ca obiectiv reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi
socială dintre România şi statele membre ale
Uniunii prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015.
Astfel, conform Eurostat, în 2007 PIB per
capita era 43% din media UE, iar la sfârșitul
anului 2015, PIB per capita în România este
de 57%2 din media UE, așadar obiectivul
strategic stabilit în 2007 a fost îndeplinit.
Putem însă considera că demersul de dezvoltare planificat a fost și un succes? Da și
nu. Da, pentru că în general fondurile europene au însemnat investiții, salarii, consum
și taxe mai mari, dar și fonduri naționale
dedicate co-finanțării. Efecte ale fondurilor
Cadrul Național Strategic de Referintă 2007-2013 a
fost elaborat pe baza Planului Național de Dezvoltare 2007-2013.
2
GDP per capita în PPS la data de 1 decembrie
2016, Eurostat, disponibil la http://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=
en&pcode=tec00114&plugin=1
1
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Figura 1. Caracteristici condamnări definitive
ce implică fonduri europene (2010-noiembrie 2016)

Fonduri europene
Fonduri europene sector privat
Fonduri europene sector public
Primărie
Agenția de Plăți în Agricultură
Consiliul Județean
Inspectorat Școlar Județean
Consiliul Local
Afenții de Dezvoltare Regională
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Altele

Sursa: Varianta actualizată a Hărții Corupției Judeţene 2010-2014, bază de date machine readable, disponibilă la http://
romaniacurata.ro/harta-coruptiei

se văd în orice domeniu finanțat, de la cel
social la infrastructură, dar și în dosarele pe
rol ce privesc corupția cu fonduri europene.
În discursul public se pune mare accent pe
cazurile de corupție ce implică fonduri europene. Ne putem hazarda chiar să afirmam
ca o ipoteză, fără însă a avea date suficiente
în spate și a o testa în cadrul acestui capitol, că sursa corupției s-a mutat ușor, dar
nu exclusiv de pe tema privatizării din anii
‚90-2000 pe domeniul fondurilor europene,
unde există „oportunități” mai multe în
acest moment.
De exemplu, dacă ne uităm la Harta
Corupției Județene întocmită pe baza comunicatelor Direcției Naționale Anticorupție
(DNA) din perioada 2010-2016, din cele 3911
de cazuri de condamnări definitive care implică atât cazuri ce vizează bugetul național,
cât și cel european vedem că doar 11% (437)
implică fonduri europene. Dintre acestea
din urmă, 62% (275) sunt condamnări ale
unor persoane din sectorul privat, iar 37%
(162) sunt persoane cu funcții publice. În

plus, se observă faptul că instituțiile publice
cel mai des implicate în acest tip de cazuri se
află la nivel local: primăriile cu 47% (77 persoane condamnate care au lucrat în primării), Agenția de Plăți în Agricultură (APIA)
cu 8% (13 cazuri) și consiliile județene cu 6%
(10 cazuri) (vezi Figura 1).
Din cadrul primăriilor (77 cazuri), cele mai
des întâlnite funcții publice importante (47
cazuri) implicate în astfel de dosare sunt
primarii cu 36 cazuri și viceprimarii cu 11
cazuri. Dintre aceștia, doar 4 primari au
primit condamnări cu închisoare, pe când
restul, primari și viceprimari, au primit pedepse cu suspendare. Cel mai afectat partid
este Partidul Social Democrat (PSD) cu 14
cazuri, Partidul Democrat/Democrat Liberal
(PD/PDL) cu 12 și Partidul Național Liberal
(PNL) cu 7.
Cifrele nu sunt impresionante, dar având
în vedere durata medie de judecare a unui
proces de 2 ani – 2 ani și jumătate și durata
unui proiect de 2 ani, rezultă că fraudele
pentru care s-au făcut condamnările s-ar fi
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produs în perioada 2003-2012, adică abia
la începutul exercițiului financiar când rata
absorbției era de aproximativ 7,46%3 (pentru
2012). Rămâne de văzut care va fi numărul
de condamnări ce implică fonduri europene
pentru următorii ani când rata absorbției a
ajuns la 89,1% la sfârșitul anului 2016. Un
scenariu ar fi creșterea de peste 10 ori a numărului condamnărilor în următorii ani și
„mutarea” corupției cu predilecție pe domeniul fondurilor europene. Bineînțeles, este
doar o ipoteză ce va trebui testată pe viitor.
O serie de studii în domeniu indică faptul
că, după aderarea la UE, noile state membre
nu mai au aceeași motivare de a promova
reforme interne și, prin urmare, după semnarea Tratatului de Aderare profită că acesta
nu are aceeași putere legală precum acquisul4 și de faptul ca nu mai au condiționalități
de îndeplinit pentru a-și obține statutul de
stat membru.
Din păcate, UE nu a condiționat accesarea
fondurilor europene pentru perioada 20072013 de îndeplinirea unor ținte în domeniul
anticorupției. Un studiu5 recent elaborat
pentru Bulgaria ce investighează relația
dintre corupție și fondurile europene,
trage o concluzie tranșantă: relația dintre
condiționalitățile în domeniul anticorupție
și fondurile pentru dezvoltare a fost una
slabă. Putem extrapola concluzia și pentru
România, având în vedere că cele două țări
au făcut parte din același val de aderare și
s-au supus aceluiași context instituțional

și, în plus, la fel ca și în cazul țării vecine,
CNSR nu a prevăzut niciun indicator cu
privire la anticorupție. În cazul nostru, cel
mult, ceea ce s-a putut face în cazul constatării unor cazuri de corupție sau nereguli a
fost oprirea finanțării, iar în perioada 20112014 aproape fiecare Program Operațional
(PO), cu excepția Programului Operațional
Dezvoltarea Capacității Administrative
(PODCA), a fost în această situație.
Despre condiționalități auzim iar în 2014 în
cadrul prezentului Acord de Parteneriat ce
înlocuiește PND și CNSR: de data aceasta
un număr de 36 condiționalități ex-ante
pe care guvernul României a trebuit să și
le asume și să le îndeplinească până în 31
decembrie 2016.
Dacă în 2005-2007 principalele probleme pe
care le identificase PND6 erau concentarea
în sectoare cu valoare adăugată scăzută,
cultură antreprenorială scazută, intensitate
energetică ridicată, infrastructură degradată și ineficientă, management neadecvat al
mediului, agricultură ineficientă, adaptabilitate redusă a forței de muncă, sărăcie și
excluziune socială și capacitate administrativă insuficientă, la 10 ani de la constatarea
și finanțarea acestor probleme structurale, Acordul de Parteneriat cu România
menționează aceleași probleme și ni se
cer politici publice care să li se adreseze.
Astfel, ni se cer planuri multianuale, strategii, cadre strategice, evaluări naționale sau
politici specifice7, practic politici publice

Date publicate de Guvernul României, Ministerul fondurilor europene, disponibil la https://
rnewsdotme.files.wordpress.com/2013/03/ue-grafic.
jpg
4
Mungiu-Pippidi, A, (2008), The EU as a Transformation Agent. Lessons learned from governance reforms
in East Central Europe, Hertie School of Governance
– working papers, No. 33, disponibil la http://edoc.
vifapol.de/opus/volltexte/2013/4248/pdf/33.pdf
5
Ruslan C. and Karaboev S, (2015), Improving
governance in Bulgaria: Evaluating the Impact of EU
Conditionality through Policy and Financial Assistance, disponibil la http://anticorrp.eu/wp-content/
uploads/2016/03/D8.2.2ControlofCorruptionEuFun
ds_Bulgaria.pdf

6

Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, p.
236, disponibil la http://www.fonduri-structurale.
ro/Document_Files/docutile/00000047/r5dco_
PND_2007_2013.pdf
7
Cercetare și inovare: existența unei strategii
naționale sau regionale de specializare inteligentă;
Infrastructură de cercetare și inovare: existența
unui plan multianual pentru înscrierea în buget și
prioritizarea investițiilor; Dezvoltarea digitală: un
cadru strategic de politică referitor la dezvoltarea
digitală pentru stimularea serviciilor bazate pe
TIC publice și private de bună calitate, accesibile și
interoperabile și pentru sporirea utilizării de către
cetățeni, inclusiv de categoriile vulnerabile, precum
și de întreprinderi și de administrațiile publice,

3
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în domeniile care au mai fost finanțate și
în perioada 2007-2013, și nu doar legi așa
cum lasă să se înțeleagă Ministerul Fondurilor Europene (MFE) atunci când explică
pe scurt ce sunt condiționalitățile ex-ante:
„condiționalitățile ex-ante au fost negociate
de fiecare stat membru cu Comisia Europeană și reprezintă măsuri de pregătire a
legislației/instituțiilor pentru o bună utilizare a fondurilor europene”8.
Nu este în scopul acestui capitol să tragă
concluzii dacă și în România după 2007
procesul de reformă a încetinit odată cu aderarea la UE, dar se pare că am abandonat
sau nu am avut niciodată o abordare a guvernării care să fie bazată pe date, dovezi,
politici publice sau strategii proprii ce nu
ne-au fost solicitate de CE9. Lipsa politicilor

publice era deplânsă în raportul CE10 din
2012 în care sunt trase concluzii preliminare
privind starea de fapt din România, cât și
într-un raport al Băncii Mondiale11 din 2010.
Ambele surse menționeză și caracterizează
procesul de planificare și monitorizare a
politicilor publice din România – atât cât
se face – ca fiind mai degrabă generat de
cerințele și de regulile CE și nu reprezintă o
normă intrinsecă a sistemului de guvernare
românesc.
Practic, funcționăm ca o țară cu două sisteme: unul național în care deciziile sunt
luate ad-hoc, în principal prin elaborarea
de acte normative, și unul în care planificarea multianuală se produce și, împinși
de la spate de UE, ne îndreptăm spre un
proto-proces de politici publice.
Dacă așa stau lucrurile, am vrut să facem un
exercițiu de testare a performanței sistemului care ne „obligă” să facem politici publice
și pentru asta am analizat ce s-a realizat în
perioada 2007-2013 din ce s-a planificat în
fiecare dintre cele șapte PO-uri finanțate
de FEDR, FSE și FC din motive ce țin de

inclusiv referitor la inițiativele transfrontaliere;
Infrastructură pentru rețeaua de generație următoare (Next Generation Network - NGN): existența
unor planuri naționale sau regionale privind NGN;
Sprijinirea și promovarea spiritului antreprenorial
luând în considerare Actul privind micile întreprinderi (Small Business Act - SBA); Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii reduse de
carbon în toate sectoarele; Promovarea adaptării
la schimbările climatice și prevenirea riscurilor;
Protecția mediului și promovarea utilizării durabile a resurselor; Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul
rețelelor majore deinfrastructură; Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor (forță de muncă); Investiţii în competenţe,
educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (ținta
privind educația); Promovarea incluziunii sociale
şi combaterea sărăciei (ţinta privind combaterea
sărăciei); Consolidarea capacității instituționale și a
eficienței administrației publice; Achiziţiile publice; Ajutoare de stat; Legislația de mediu privind
evaluarea impactului asupra mediului; Sistemele
statistice şi indicatorii de rezultat. Sursa: ADR
Muntenia, (2015), Condiționalitățile ex-ante pentru
accesarea fondurilor europene 2014-2020, disponibil
la http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/
conditionalitatile_exante_pentru_accesarea_fondurilor_europene_20142020.pdf.
8 Ministerul Fondurilor Europene, 2016, Încă două
condiţionalităţi ex-ante îndeplinite de România,
disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/presa/
noutati/2169-inca-doua-conditionalitati-ex-ante-indeplinite-de-romania.
9
Vasile Pușcaș, negociatorul-şef al Tratatului de
Aderare, captează plastic situația în care e posibil

să ne aflăm: “[...] în loc să aducem Europa la noi
acasă am deschis porţile pentru ca românii să se europenizeze în statele occidentale!” și menționează
că am ratat o șansă “[...] pe care trebuie să o trecem
la costuri şi care se datorează predominant modului superficial și neadecvat în care autorităţile
noastre au tratat politicile publice naţionale/locale
de sorginte europeană”. Sursa: Florescu R, 2016,
Omul care a negociat intrarea României în UE: „Liderii
politici au deturnat integrarea către scopuri mercantile
de grup sau individuale
disponibil la http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/
omul-negociat-intrarea-romaniei-ue-politicieniideturnat-integrarea-scopuri-mercantile-grup1_58611b9d5ab6550cb8c8a576/index.html
10
European Commission, 2012, Position of the Commission Services on the Development of the Partnership
Agreement and Programmes in Romania for the Period
2014-2020, disponibil la http://adrvest.ro/attach_files/Pozitia%20Comisiei%20Europene%20cu%20
privire%20la%20perioada%202014-2020%20in%20
Romania.pdf. Accesat: octombrie 2016
11
The World Bank, 2010, Functional Review of the
Center of Government Sector, disponibil la http://sgg.
gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoarte-finale-bm/etapa-I/02_RO%20FR_CoG_%20Final%20Report.pdf
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structura instituțională unitară sub care
funcționează. Ca urmare, atât Programul
Operațional pentru Pescuit, cât și programele ce sunt finanțate de FEADR nu sunt
tratate în acest capitol.

Regional (POR) printr-o metodă ce compară
beneficiarii de finanțare cu alte entități cu
același profil ce nu au beneficiat de fonduri,
concluziile POR relevând diferențe pozitive.
Metode similare sunt utilizate și descrise
și în Acordul de Parteneriat între România
și UE14 unde este analizată diferența între
scenariul în care beneficiem de fonduri
structurale și de coeziune și scenariul în care
nu sunt injectate în sistemul național acești
bani. Diferența între cele două constă întrun PIB real cu 15,1% mai mare în scenariul
în care beneficiem de fonduri. Ne putem
dispensa de această creștere? Dar dacă beneficiem de acest avantaj, cum contabilizăm și
prețul generat de corupția în domeniul fondurilor? Acestea sunt întrebări reale pentru
guvern și autoritățile ce gestioneză fonduri.
Am reușit să ținem evidența ratei de
absorbție generale și pe programe
operaționale, dar în ceea ce privește impactul fondurilor nu putem raporta decât
pasiv, cantitativ și simplist: număr de
participanți în proiecte, număr proiecte,
număr de alte strategii și planuri, număr de cursuri sau pentru proiectele de
infrastructură: număr de km construiți,
reabilitați, ș.a.m.d. Nici măcar aceste raportări nu sunt complete sau clare. Nu
există un bilanț al influenței fondurilor
structurale care să surprindă impactul celor
șapte ani de implementare la nivelul indicatorilor monitorizați. Chiar dacă cineva
și-ar propune un astfel de demers, lipsa de
transparență a datelor despre proiecte și
impactul lor, fragmentarea informației sau
lipsa cu desăvârșire a acesteia ar face demersul greu de realizat și poate irelevant la
nivelul reflectării realității.
Deși există un raport anual de implementare
pentru fiecare PO care trebuie să se încadreze în același format, fiecare autoritate de

Performanța perioadei de programare 2007-2013 măsurată prin gradul de
îndeplinire a indicatorilor la nivelul
programelor operaționale
În exercițiul financiar anterior (2007-2013),
România a avut alocate 19,06 mld euro
fonduri structurale și de coeziune și 13,8
mld euro fonduri dedicate agriculturii.
Știind sumele alocate, o logică de intervenție
ar fi fost să ne decidem ce vrem să facem
cu aceste fonduri și cum vrem să facem ce
ne-am propus, să evaluăm cât ne-ar costa,
să decidem în consecință și să monitorizăm
rezultatele, urmând ca la finalul perioadei
de programare să tragem și concluziile
vizavi de succesul demersurilor.
La capitolul planificare am avut strategii
macro si micro, planuri de dezvoltare teritoriale de la nivel național până la nivel de
județ și oraș. La întrebarea cum am vrut să
facem ce ne-am propus, adică dezvoltarea,
am avut PO-uri cu reguli specifice și apeluri de proiecte cu reguli și mai specifice,
am elaborat legi, ordonanțe și hotărâri de
guvern. Un inventar sau studiu cu privire
la impactul general al fondurilor structurale la nivel de rezultate concrete12 nu a fost
realizat încă, deși o parte dintre ministere au
resimțit acest neajuns13. Modelul de urmat –
cel puțin pentru proiectele ce implică infrastructură – ar putea fi reprezentat de analiza
realizată pentru Programul Operațional
POR a făcut această evaluare prin metoda contrafactuală, recomandată de CE
http://www.inforegio.ro/ro/rapoarte-de-evaluare.
html
13
AM POSCCE menționa această nevoie în Raportul Anual de Implementare din 2014.
12

Acordul de Parteneriat între România și UE 20142020, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/files/
documente-relevante/acord/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_EN.pdf
14
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management (AM) raportează cu un plus
de creativitate pentru fiecare an de implementare, însă niciun guvern nu a considerat
necesar să afle și să prezinte date detaliate
despre impactul fondurilor structurale.
Constatăm, de exemplu, lipsa cu desăvârșire
a rapoartelor de implementare din cadrul
programelor operaționale pentru anul 2015,

deși anul 2015 ar fi fost ultimul an de implementare din exercițiul financiar 2007-2013,
iar în rapoartele de implementare pentru
2014 sunt făcute promisiuni și planuri
pentru recuperarea unor ținte ce ar fi trebuit
atinse în anul următor. Prin urmare, pentru
acest raport am realizat exercițiul simplu de
a număra indicatorii de output și rezultat

Tabel 1: Numărul total al indicatorilor de rezultat și de output și numărul
celor nerealizați față de ținta pentru 2015

PO

Număr total de
indicatori fizici
(de output sau
de rezultat)
cuprinși în
RAI 2014

Număr de indicatori (de output și
de rezultat) în RAI
care sunt identificați
drept nerealizați față
de țintele asumate
pentru 2015

Indicatorii care prezintă valori critice

5

Valoarea 0 pentru indicatorul „Populaţia adiţională care are acces la reţele de broadband
- infrastructura de comunicaţii electronice
(număr)”

15

Valoarea 0 a fost identificată pentru următorii
indicatori: „Aeroporturi reabilitate/ modernizate”;
„Terminale intermodale noi/ modernizate”;
„Treceri la nivel cu calea ferată”;
“Km de sate liniare protejate (trafic auto)”.

18

Valorea 0 pentru indicatorii:
„Extinderea suprafeţei de plajă (%)”;
Alte valori critice: 0,1 pentru indicatorul
„Suprafaţa ariilor protejate şi a siturilor
Natura 2000, care beneficiază de măsuri de
conservare a naturii (% din suprafaţa totală a
ariilor protejate)”

11

Valoarea 0 pentru următorii indicatori:
„Eficiență energetică”;
„Apartamente reabilitate pentru creșterea
eficienței energetice”;
„Economiile de energie totale pentru apartamente reabilitate (GWh/an).

PODCA

date indisponibile

date indisponibile

Efectele indicatorilor PODCA nu sunt
menționate în niciun RAI 2008-2014; se precizează că nu exist[ măsurători oficiale în acest
sens.

POSDRU

46

26

POSCCE

POST

POSM

POR

12

20

22

22

Nu există indicatori cu valoarea 0

Sursa: Calculele autoarelor pe baza Rapoartelor Anuale de Implementare pentru anul 2014 a POS CEE, POST, POSM, POR,
PODCA, POSDRU, disponibile online: http://www.fonduri-ue.ro/rapoarte-implementare#por
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așa cum sunt enumerați în rapoartele anuale
de implementare (RAI) elaborate și publicate pentru fiecare program operațional.
Am vrut să vedem ce era realizat cumulat la
sfârșitul anului 2014 din ce era planificat în
2007 ca țintă pentru 2015.
Rezultatele exercițiului nostru de a număra
indicatorii ce nu și-au atins ținta nu sunt
îmbucurătoare. Luând în calcul toți indicatorii declarați prin toate cele șapte RAI-uri
pe anul 2014, observăm că din cei 122 de
indicatori de rezultat și output, 75 erau
sub valoarea țintă enunțată de fiecare PO
pentru 2015. PO cu cei mai mulți indicatori
nerealizați sunt Programul Operațional
Sectorial Mediu (POSM) și Programul
Operațional Sectorial Transport (POST), programele cu cele mai mari alocări financiare
ce suportă proiectele majore de infrastructură și în care autoritățile publice sunt beneficiarii majoritari (vezi Tabel 1).
PODCA este un caz aparte pentru care RAI
PODCA menționează în fiecare an de implementare că nu există date disponibile:
„nu existau măsurători oficiale ale efectelor
intervențiilor PODCA, o evaluare în acest sens
fiind în proces de contractare. În cadrul evaluării ex-post a programului operațional va fi realizată o cercetare pentru culegerea și măsurarea
datelor aferente acestui indicator de impact, în
conformitate cu prevederile art.49 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului”15.
Valoarea 0 sau aproape de 0 pentru o serie
de indicatori din cadrul POST, POSM, POR
și POSCCE arată faptul că în 10 ani de la
planificarea intervenției fondurilor europene, efectele măsurate de acei indicatori
sunt nule pentru că nu au existat și nu s-au
finanțat și finalizat proiecte în aceste domenii sau datele nu au fost colectate la momentul elaborării raportului anual.
De asemenea, o serie de indicatori înregis-

trează valori foarte joase, departe de țintele
asumate pentru 2015. Este de remarcat și
faptul că o serie de condiționalități ex-ante
reflectă lipsa de progrese în aceste domenii,
spre exemplu în cadrul POSM16.
În cazul POSDRU, o valoare alarmantă este
cea indicată de numărul de participanţi la
programe de educaţie tipul „a doua şansă”.
Valoarea la sfârșitul anului 2014 este de 5864
în comparație cu ținta în valoare de 35.000.
Inevitabil, parcurgerea RAI ne-a făcut să
dăm și peste situații hilare: de exemplu în
cadrul POR, indicatorul “persoane care beneficiază de infrastructură de sănătate reabilitată/ modernizată/ echipată” se situează la
valoarea de realizare de 5303% față de țintă.
Practic acest procent arată aglomerația din
spitalele reabilitate sau pur și simplu țintele
mult subdimensionate.
Îngrijorător am găsit faptul că o serie de
AM-uri transferă vina rezultatelor slabe pe
seama beneficiarilor, când de fapt rolul lor
ar fi de sprijinire și asistare a acestora. De
exemplu, RAI POSDRU îi găsește vinovați
pe beneficiari pentru lipsa de actualizare a
datelor în ActionWeb cu privire la numărul
de participanți la acțiunile finanțate. Practic,
se știe câți au fost înregistrați, dar nu se știe
câți au și finalizat cursurile din cei 1,3 milioane de persoane înregistrate: „[...] acest lucru s-a datorat faptului că majoritatea beneficiarilor au încărcat în sistemul informatic
doar data intrării participantului în proiect,
nu și ieșirea acestuia. În vederea remedierii
acestei situații, Autoritatea de Management
va emite o instrucțiune de lucru pentru
organismele intermediare și beneficiari [...]
până la finele anului 2015”17. Având în vede„Sisteme integrate de management al deşeurilor nou create la nivel județean/ regional”: 1 in
comparație cu ținta pentru 2015 în valoare de 37 și
„populaţie care beneficiază de sisteme îmbunătăţite
de management al deşeurilor (milioane loc.)”: 0,3 în
comparație cu ținta pentru 2015 în valoare de 8.
17
RAI POSDRU 2014, p 18, disponibil la http://
old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/rai.
posdru.30.06.2015.pdf
16

Raportul anual de Implementare POD CA, 2014,
disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CAPACITATE_ADMIN/PODCA/RAI-PODCA-2013.pdf
15
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re că pentru 2015 nu a fost emis un raport,
rămâne să contemplăm vina beneficiarului.
Beneficiarii POSDRU nu sunt cruțați nici cu
alte ocazii în raportul citat mai sus, atunci
când este explicată rata scăzută de aprobare
(17%) din anul 2014 în urma a două apeluri
în cadrul Axei 518. Și în cadrul RAI POSCCE
beneficiarii poartă o parte de vină pentru
neîndeplinirea indicatorilor, funcționarii
publici din Organismele Intermediare (OI),
pe de altă parte au altă problemă identificată drept una de natură orizontală în lipsa
de motivare a salariaților19, iar PODCA dă
voalat vina pe beneficiari pentru o serie de
neajunsuri în îndeplinirea unor ținte încă
din 201020.
Nu punem la îndoială faptul că este o provocare ca Autoritățile de Management să
comunice cu o varietate de beneficiari și că
se depun totuși eforturi susținute in acest
sens. Cu toate acestea, căutarea unor soluții
în interiorul propriilor structuri și nu justificări din afară ar demonstra mai mult angajament al instituțiilor ce gestioneză fondurile.
Acestea trebuie să înțeleagă că stakeholderii lor și publicul țintă este reprezentat și de
beneficiari, alături de CE și alte instituții
naționale sau europene implicate în implementare. Beneficiarii sunt principalii agenți
ai schimbării, iar AM-urile sunt intermediari, factori interesați și de asistență în acest
scop. Am fi apreciat de exemplu să citim în

RAI ale PO cum oricare AM a încercat mai
multe scenarii și a ajuns la o concluzie precum „scenariul X este mai potrivit pentru
grupul țintă Y”. Îmbunătățirea procedurilor
interne necesită și un proces de bilanț (atât
pozitiv, cât și negativ) al propriilor acțiuni.
Am încercat să aflăm gradul actualizat de
îndeplinire a indicatorilor pe fiecare PO
făcând apel la legea 544/2001 privind liberal
acces la informații de interes publică. Ceea
ce ne interesa să aflăm este numărul indicatorilor de rezultat nerealizați până în 2015.
• Î n cadrul POST, 23 de indicatori de rezultat din cei 36 totali nu au fost realizați.
• Î n cadrul POSM, 11 indicatori de rezultat nu au fost realizați. Dintre aceștia
se remarcă valori critice la indicatorii:
„Populație care beneficiază de sisteme
îmbunătățite de management al deșeurilor
(milioane)”—0,31 față de ținta de 8,
precum și „Tip broșuri/pliante diseminate”—13 față de ținta de 200.
• Î n cadrul POR, 4 indicatori de rezultat
nu au fost realizați, dintre care regăsim
valoarea 0 pentru indicatorul „Locuri
de muncă nou create în structurile de
sprijinire a afacerilor”. De asemenea,
se remarcă valori critice la nivelul
următorilor indicatori: „Economiile de
energie totale pentru apartamentele
reabilitate”—26,7 GWh/an21 față de ținta
de 256 GWh/an, precum și „Vizitatori în
Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică”—numai 325.058 față de
ținta asumată de 2,5 milioane vizitatori.
• Î n cadrul POSDRU, 11 indicatori de
rezultat nu au fost realizați. Valori
problematice se remarcă la nivelul
următorilor indicatori: „Ponderea
unităților școlare sprijinite care au primit
acreditarea prin prisma standardelor de
asigurare a calității”—numai 18.78% față
de ținta de 80%, precum și „Ponderea

„Rata scăzută de aprobare poate fi legată pe de
o parte de incapacitatea potentialului beneficiar
de a integra corespunzator în cererea de finanțare
noutățile introduse de apel (noutăți puțin familiare
potențialilor beneficiari) cu privire la obligativitatea implementarii în cel puțin 2 regiuni de dezvoltare[...]”.
19
„Lipsa de motivare a personalului la nivel OI
ca problemă orizontală” și propune un sistem de
salarizare unitar pentru OI-uri la nivelul salarizării
MFE”, RAI POS CEE, p. 138, disponibil la: http://
www.fonduri-ue.ro/files/programe/COMPETITIVITATE/POSCCE/RAI_2014.pdf
20
„Din punct de vedere al contractării, dificultatea
principală constă în lipsa de experienţă a solicitanţilor de finanţare nerambursabilă în elaborarea de
cereri de finanţare”, RAI PODCA 2010.
18

Valoarea indicatorului este colectată doar pentru
5 din cele 8 regiuni de dezvoltare.
21
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furnizorilor de FPC22 sprijiniți care au fost
autorizați sau certificați prin prisma standardelor de asigurare a calității”—10,6%
față de ținta de 80%.
Pentru POSCCE și PODCA informațiile cu
privire la indicatorii de rezultat nu au fost
disponibile.
Pe baza datelor de mai sus, putem trage
câteva concluzii preliminare cu privire la
gradul de îndeplinire a indicatorilor PO față
de țintele pentru 2015 stabilite în etapa de
planificare:
•C
 apacitatea de auto-reglare a sistemului
pare foarte scăzută: planificarea poate să
fi fost deficitară în 2007; pe de altă parte
actualizarea indicatorilor a fost la fel de
deficitară, la fel ca și monitorizarea sau
alocarea spre subdomenii stringente. A se
vedea în acest sens cum, după numeroase
raportări anuale pe parcursul anilor, avem
valori “0” pentru o serie de indicatori;
•C
 apacitatea scăzută de a produce și de a
folosi date la nivelul ministerelor: este
regretabil că nu putem produce date sau
ca ministerele nu au capacitatea de a colecta și procesa datele care țin de propriile
operațiuni;
•P
 resiunea îmbunătățirii ratei absorbției
duce la concentrarea eforturilor doar înspre cheltuirea banilor ca și cum aceasta
ar fi singurul efect ce ar conta;
• Indicatori la nivel de proiecte sunt
colectați la sfârșitul perioadei de implementare a acestora și nu în timp real așa
cum sistemele informatice de monitorizare ar permite-o, semn ca încă facem
monitorizarea pe „hârtie” și folosim
deficitar sau doar parțial monitorizarea
digitalizată;
• Per total, faptul că nu am îndeplinit peste
60% din indicatorii de program per PO cu
un an înainte de termenul limită sau că nu
există date publice ca să demonstreze o
cifră diferită, ne face să credem că datele
22

despre impactul perioadei de programare
2007-2013 nu au fost folosite ca date de
input pentru actuala perioadă de programare, iar lipsa de experiență în elaborarea de politici publice bazate pe date și
dovezi nu doar își spune cuvântul, dar se
și perpetuează în cazul actualelor PO-uri.
Problema indicatorilor de impact este una
stringentă pentru că arată calitatea programării anterioare și, în lipsa unui sistem de
indicatori calitativi, nu putem altfel estima
impactul fizic al programelor.
Dacă ne aplecăm, spre exemplu, asupra
unui PO considerat un succes din punct de
vedere al absorbției și al gradului de eroare – PODCA – observăm că indicatorul de
impact și sub-indicatorii aferenți nu sunt
operaționali și prin urmare nici nu sunt
cuprinși ca valoare în raportările anuale.
Indicatorul de impact al PODCA 2007-2013
este „nivelul de încredere a cetăţenilor în
administraţia publică” indicator măsurat
prin trei componente: „nivelul de încredere
a cetăţenilor în administraţia publică centrală”, „nivelul de încredere a cetăţenilor
în administraţia publică locală” şi „nivelul
eficacităţii guvernamentale”. Pentru fiecare,
valorile de referință și țintele previzionate se
regăsesc în Tabelul 2.

Formare Profesională Continuă
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Tabel 2. Indicatorul de impact PODCA și sub-componentele sale
Indicatorul
“Nivelul de încredere a
cetăţenilor în
administraţia publică"
Nivelul (%) de
încredere a cetăţenilor
în administraţia
publică centrală
Nivelul (%) de
încredere a cetăţenilor
în administraţia
publică locală
Nivelul (%)
eficacităţii
guvernamentale

Valoare de
referință 2007

Raportări intermediare

Valoare țintă
2015

23

Nu sunt raportate
date intermediare

52

Nu sunt raportate
date intermediare

60

56,9

Nu sunt raportate
date intermediare

35

35

Valori în 2015
conform unor surse
terțe*
23
conform Eurobarometer
32
conform Eurobarometer
51,92
conform World wide
governance indicators

*Având în vedere că AMPODCA nu menționeză sursa datelor ca valoare de referință, nu putem cu certitudine să le
comparăm cu valorile obținute din surse terțe, acestea fiind obținute prin utilizarea unor metodologii diferite
Sursa: calculele autoarelor.

Mai jos regăsim reflectată abordarea AMPODCA pe parcursul anilor23 cu privire la
acest indicator:
• Î n raportul anual de implementare pentru
2009 este menționat faptul că indicatorul
de impact măsoară atingerea obiectivului
global (strategic) prin măsurarea efectelor
pe termen lung ale intervenţiilor finanţate
și prin urmare, la momentul 2009 nu se
poate discuta despre producerea unor
asemenea efecte şi de măsurarea acestora.
Între timp însă AMPODCA realiza monitorizarea implementării fizice a PODCA în
format Excel conform aceluiași raport;
• Î n 2010, evaluarea intermediară a PODCA, citată în RAI, menționa că respectivul
indicator de impact vizează modificările
nivelului de încredere şi satisfacţie a cetăţenilor în administraţia publică, însă ținta
stabilită pentru acest indicator nu a avut o
bază pentru conectarea lui cu indicatorii de
rezultat. Sursa evaluării consideră că indicatorul de impact şi-a pierdut relevanţa şi
utilitatea pentru interpretarea impactului;

• Î n RAI ce acoperă 2011 AMPODCA revine
la același text ca și în 2009 și menționează
că în cadrul analizei ex-post a programului operațional va fi realizată o cercetare
pentru culegerea și măsurarea datelor
aferente acestor indicatori de impact.
• Î n 2012 regăsim aceeași mențiune cu
privire la realizarea unei cercetări ex-post
pentru culegerea și măsurarea datelor
aferente acestor indicatori de impact;
• Î n 2013, întâlnim aceeași precizare și
promisiune, și în plus mențiunea că „eficacitatea PODCA nu poate fi analizată în
totalitate pe baza sistemului de indicatori
monitorizaţi de PODCA, având în vedere
că acest program finanţează intervenţii
intangibile ale căror efecte nu pot fi reflectate în totalitate de date cantitative. Pe de
altă parte, unii indicatori (în special cei de
rezultat şi cu siguranţă cel de impact) nu
pot fi atribuiţi şi sunt mai puţini relevanţi
pentru PO DCA; aceştia sunt mai degrabă
relevanţi pentru o strategie naţională de
consolidare a capacităţii instituţionale a
administraţiei publice”;
• Î n 2014, din nou, nu este sugerată nicio
soluție, și întâlnim aceeași mențiune

Rapoartele anuale de implementare PODCA
pentru anii 2008-2014, disponibile online la http://
www.fonduriadministratie.ro/rapoarte-anuale-deimplementare/
23
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conform căreia va fi realizată o evaluare
ex-post a programului.
Indicatorul ales este cu certitudine nepotrivit pentru a măsura impactul PODCA,
un program mic ca dimensiuni, scop și
valoare, cu un număr limitat de beneficiari. Nimeni nu se așteaptă ca intervenția
PODCA – finanțând puțin peste 450 de
proiecte în valoare totală de 255 mil euro,
distribuită ca valoare în proporție de 90%
către administrația centrală și finanțând
mai degrabă nevoi specifice de moment,
nici măcar reprezentative pentru varietatea de instituții ce acoperă evenimentele
de viață ale unui cetățean – să producă
schimbări la „nivelul de încredere a cetăţenilor în administraţia publică”. În
același timp însă, este îngrijorătoare lipsa
de preocupare a AMPODCA pentru găsirea
unor alternative care să măsoare impactul la
nivelul programului, fie și acestea printr-o
cercetare calitativă doar la nivelul propriilor
beneficiari. La fel, lipsa de recunoaștere a
faptului că indicatorul de impact inițial este

neadecvat și irelevant pentru program și
neasumarea responsabilității față de acest
aspect poate ridica semne de întrebare
în general despre calitatea demersurilor
finanțate.
Valori pentru indicatorii antemenționați se
pot găsi în surse precum Eurobarometru sau
Banca Mondială:
1. Nivelul (%) de încredere a cetăţenilor în
administraţia publică centrală a crescut
de la 20% în 2007 la 23% în 2015, conform
Eurobarometrului (vezi Figura 2), dar este
departe de valoarea țintă de 35% și chiar
valoarea de referință pentru 2007 a programului este discutabilă.
2. Nivelul (%) de încredere a cetăţenilor în
administraţia publică locală: se înregistrează o scădere atunci când se măsoară
nivelul de încredere în autoritățile locale
și regionale în România: 39% în 2007 față
de 32% în 2015 (vezi Figura 3).
3. Cu privire la nivelul eficacității guvernamentale, în lipsa unor alte detalii
furnizate de program, ne putem referi

Figura 2. Nivelul încrederii în autoritățile locale și regionale în România 2008 - 2015

Sursa: Eurobarometer. Date cu privire la nivelul de încredere în instituțiile de la nivel național – autoritățile locale și regionale
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Figura 3. Nivelul încrederii în autoritățile centrale în România 2007 - 2016

Sursa: Eurobarometer. Date cu privire la nivelul de încredere în instituțiile de la nivel național – autoritățile centrale

la indicatorul cu același nume din seria
Worldwide Governance Indicators ai Băncii Mondiale, ce reflectă percepția asupra
calității serviciilor publice și gradul lor de
independență față de presiunea politică,
calitatea formulării politicilor și a implementării și credibilitatea guvernamentală
față de astfel de politici. PODCA previziona o creștere în popriile date, iar Banca
Mondială confirmă o creștere de la 45.15%
la 51.92% (vezi Figura 4).
Este adevărat că o serie de aspecte ce țin de
lipsa de documentare și a datelor pentru
demararea perioadei de programare 2007-

2013 nu mai pot fi reparate, însă o simplă
privire asupra beneficiarilor și a proiectelor finanțate din PO Asistență Tehnică
ne arată un apetit scăzut pentru studii și
documentare și în general pentru creșterea
capacității proprii de procesare a datelor la
nivelul autorităților publice centrale. Spre
exemplu, din cele 106 proiecte finanțate
de POAT, peste 70% au ca scop finanțarea
cheltuielilor de personal, beneficiarii fiind în
mare parte administrația centrală.
Nu este de neglijat însă nici acordurile
semnate și finanțate din POAT și Axa de
Asistență Tehnică a PODCA prin care sunt

Figura 4. Nivelul eficacității guvernamentale în România 2007-2015 (%)

Sursa: World Bank. Worldwide Governance Indicators, disponibil la http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#reports
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finanțate servicii de consultanță cu instituții
internaționale24. Ar fi util să aflăm în ce
măsură aceste studii sunt utile sau utilizate
ca date de intrare pentru politici publice sau
ca date de input pentru noua perioadă de
programare.

cofinanțări, creanțe bugetare, corecții financiare ce pot fi recuperate de la beneficiari
prin creanțe sau corecții financiare forfetare
ce sunt plătite de la bugetul de stat, dar și
alte erori aflate într-o zonă gri pentru care
contribuabilul român plătește în cele din
urmă, dar pentru care responsabilitatea se
diluează și se fragmentează.
Deși o parte dintre sumele generate de erori
sunt recuperate de la beneficiari, corecțiile
financiare asupra sumelor solicitate la
rambursare de la CE sunt suportate de la
bugetul de stat, iar dimensiunea lor nu este
făcută publică by default de către Autoritatatea de Certificare și Plată (ACP). Mai mult,
valoarea rambursărilor de la CE este comunicată de către AM-uri ca rată de absorbție,
în timp ce doar ACP este singura structură
organizatorică responsabilă cu certificarea
sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la CE și pentru primirea
fondurilor transferate României din FEDR,
FSE și FC și asigurarea transferului acestora
către beneficiari, precum și a sumelor de
prefinanțare și cofinanțare aferente acestora
din fonduri alocate de la bugetul de stat26.
ACP este netransparentă și nu emite rapoarte publice. Luând în calcul rolul pe care îl
deține, de certificare a tuturor cheltuielilor
ce țin de FEDR, FC și FSE, transferul fondurilor nerambursabile către toți stakeholderii, ține evidența tuturor sumelor primite de
la UE și de la alți donori, elaborează situații
consolidate financiare cu privire la situația
rambursărilor și gestionează sistemul de
raportare și gestionare a neregulilor27, neam aștepta ca demersurile de comunicare
ale ACP să nu fie doar către Ministerul
Finanțelor Publice în subordinea căruia
funcționează, ci și față de public. ACP ar

Performanța perioadei de programare 2007-2013 măsurată în nivelul
creanțelor bugetare și corecțiilor
financiare
Fondurile europene nerambursabile ar
trebui să ne asigure investiții în diverse
domenii pe care altfel nu ni le-am permite
din fondurile naționale. Tindem astfel să
le vedem ca fiind fonduri ce vin din afara
sistemului bugetului public de venituri și
cheltuieli și nu percepem de multe ori ca
atrag și costuri. SAR a realizat in 201425 o
investigație în acest sens a cărei concluzie
era că România este beneficiar net în raport
cu contribuțiile la bugetul UE.
Fondurile europene nerambursabile au
însă și costuri pentru bugetul național
pentru care nu am tras linie și pentru care
autoritățile responsabile întârzie să publice
date. Astfel de costuri se regăsesc la nivelul următoarelor categorii: prefinanțări,
Acordurile semnate cu Banca Mondială însumează 32,2 mil euro cuprinzând de la servicii pentru
consolidarea capacităţii de amenajare a teritoriului la strategii de integrare a grupurilor vulnerabile și la crearea unui sistem de management
al performanței pentru fondurile UE; acordurile
semnate cu Banca Europeană de Investiții însumează 7,9 mil euro pentru sprijin instituțional, asistență
pentru implementarea proiectelor în sectoarele
transport și mediu printre altele; acordurile semnate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare însumează 5,8 mil euro pentru servicii
de elaborare de planuri naționale de acțiune pentru
sectorul eficienței energetice și cercetări în domeniul apă și transport.
25
Societatea Academică din România, 2014, Raportul anual de analiză şi prognoză – România
2014, disponibil la http://sar.org.ro/wp-content/
uploads/2014/04/Proasta-gestiune-si-planificare.pdf
24

Mai multe detalii sunt disponibile aici: http://
www.inforegio.ro/ro/regio-2007-2013/institutii-responsabile.html
27
Detalii cu privire la atribuțiile Autorității de
Certificare și Plată se regăsesc pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice: http://www.mfinante.
ro/acp.html
26
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trebui să aibă cele mai precise și actualizate
date, și față de lipsa totală de comunicare, orice demers de acest tip ar constitui o
îmbunătățire.
ACP face la rândul său erori sau generează
costuri despre care cu greu aflăm. O astfel
de eroare este menționată în unul dintre
rapoartele Curții de Conturi28 ce acoperă
perioada 2007-2012 și din care aflăm că nu
a existat „niciun mecanism sau pârghie de
control de către Ministerul Finanțelor Publice prin care să fie supervizată gestionarea
eficientă a fondurilor alocate de la bugetul
de stat pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile”29.

finanțate cu fonduri europene nerambusabile, nu a mai fost reluat și pentru
perioada 2013-2015. Totuși, pentru a
face o comparație cu momentul actual al
exercițiului financiar, merită să menționăm
că rambursările de la CE pentru perioada
2007-2013 au demarat cu întârziere, după
aproximativ 2 ani de la aderarea la UE, iar
raportul spune că autoritățile românești
nu au fost pregătite pentru începerea procesului de rambursare, întârzierea nefiind
recuperată ulterior. Mai aflăm că în cazul ordonatorilor principali de credite, în calitatea
lor de beneficiari, programarea bugetară a
fost defectuoasă și este constatată „supraestimarea necesarului inițial de fonduri pentru
derularea proiectelor finanțate din fonduri
europene nerambursabile față de plățile
efective la finele anului, în detrimentul altor
obiective care ar fi putut utiliza eficient sumele alocate de la buget”.
În imposibilitatea de a repeta demersul
de măsurare a performanței fondurilor
naționale ce cofinanțează sau compensează
implementarea programelor europene,
am parcurs ultimele date provenite de la
Autoritatea de Audit, datele cele mai recente
fiind din 2014, cele corespunzătoare ultimilor doi ani nefiind încă disponbile, și am
reținut gradul de eroare înregistrat, precum
și valoarea eșantionului acoperit.
Așadar, Autoritatea de Audit raporta pentru
anul 201431 următoarele date și concluzii pe
baza verificării cheltuielilor32 (vezi Tabel 3):
1. Diferențe mari între nivelul contractării și
plățile efectuate, diferențe ce trebuie acoperite până la 31 decembrie 2015 pentru a
fi rambursate de CE, altfel trebuie suportate în întregime de beneficiari sau de la
bugetul de stat;

Alte erori ce sunt imputabile ACP conform
raportului citat:
1. Operațiuni neeconomicoase de schimb
valutar în valoare de de 1.385.983.957 lei,
pentru întreaga perioadă analizată. Această cheltuială a fost suportată din bugetul
statului;
2. Neconcordanțe între datele existente la
AM-uri și cele de la ACP cu privire la beneficiarii individuali și aspecte importante
ce îi privesc pe aceștia30;
3. Situații în care cheltuieli făcute de la bugetul de stat nu au fost solicitate la rambursare de la bugetul UE, deși se încadrau
în categoria cheltuielilor eligibile.
Raportul, singurul emis de Curtea de
Conturi pe tema performanței fondurilor
naționale pentru derularea programelor
Curtea de Conturi a României, 2013, Auditul
performanței utilizării fondurilor allocate de la bugetul
de stat pentru derularea programelor sau proiectelor
finanțate prin fondurile externe nerambursabile. Disponibil online:
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_
audit_performanta_FEN_2007-2012.pdf
29
Fonduri Europene Nerambursabile
30
Date precum: valoarea contractată; suma
prefinanțărilor acordate; contribuția
națională; cheltuielile neeligibile; sumele solicitate la rambursare; corecțiile aplicate; suma efectiv
rambursată; suma rămasă de solicitat din valoarea
contractată.
28

Curtea de Conturi a României, 2015, Raportul public
pe anul 2014. Disponibil online http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf
32
Eșantionul a fost în valoare de 7.208.037 mii lei,
reprezentând 25,22% din totalul cheltuielilor declarate CE în anul 2014, respectiv suma de 28.578.010
mii lei.
31
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Tabel 3. Concluziile Autorității de Audit pentru anul 2014
cu privire la rata de eroare estimată pe fiecare PO

PO

Dimensiunea
eșantionului ca
număr de cereri
de rambursare

Valoarea cheltuielilor
declarate conform
eșantionului

% eșantion
din cheltuielile declarate
in 2014

Rata de eroare
estimată în
cheltuielile declarate in 2014

POS
Mediu

81

584.408 mii lei

17,57

2,28

POS
Transport

38

3.748.678 mii lei

70,67

5,67

POR

90

255.077 mii lei

10,45

2,46

POSCCE

91

911.863 mii lei

25,33

2,98

POAT

48

121.142 mii lei

71,54

3,99

POSDRU

119

333.593 mii lei

10,9

9,41

PODCA

54

150.009 mii lei

71,77

0,32

Sursa: Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2014

2. Neregulile cu impact financiar se regăsesc
la 6,92% din eșantionul de cheltuieli verificate și reprezintă o proporție de 2,33%
din cheltuielile declarate în anul 2014;
3. Valoarea totală a neregulilor cu impact
financiar în cheltuielile declarate CE în
anul 2014 cuprinse în verificări, cumulat
la nivelul celor 7 programe operaționale
finanțate din FEDR, FSE și FC a fost de
422.329 mii lei, reprezentând 6,92% din
valoarea totală cumulată a cheltuielilor
verificate și 2,33% din valoarea cheltuielilor declarate în anul 2014;
4. Principalele cauze ale neregulilor cu impact financiar ar fi nerespectarea prevederilor din domeniul achizițiilor publice și
nerespectarea cerințelor de eligibilitate a
cheltuielilor.
Conform datelor de mai sus, toate PO auditate, cu excepția PODCA, au fost atenționate
cu privire la faptul că erau afectate de un
nivel semnificativ de eroare. Datele sunt
alarmante, mai ales dacă le suprapunem
cu rata de absorbție a României aflată sub
media UE la sfârșitul anului 2016 și cea mai
mică raportată la statele din Europa Centra-

lă și de Est cu care concurează direct. Calculul denotă faptul că și fondurile europene
absorbite sunt afectate de erori ce se pot
deconta oricând fie prin corecții forfetare,
fie prin sume de recuperat de la beneficiari.
Mai grav este când acești beneficiari sunt
instituții publice care sunt bune de plată
tot din buzunarul contribuabilului.
Practica la nivelul funcționarilor din
administrația publică din România în ceea
ce privește erorile în administrarea fondurilor sunt caracterizate de nerespectarea
unor termene de plată sau neîncadrarea
corectă a cheltuielilor care sunt decontate
din bugetul public. În acest sens, raportul33
de audit derulat la AM POS Mediu constată
aprobarea de către aceasta a unei solicitări
venite din partea unui beneficiar autoritate
publică privind suportarea de la bugetul de
stat a sumelor aferente corecțiilor financiare
aplicate pentru abaterile de la conformitatea
cu legislația din domeniul achizițiilor publice în baza prevederilor OUG nr. 15/2013, în
Curtea de Conturi a României, 2015, Raportul public pe anul 2014, disponibil la http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf
33
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Performanța perioadei de programare 2007-2013 măsurată prin intermediul ratei de absorbție în Europa
Centrală și de Est

condițiile în care abaterile respective au fost
din culpa autorității contractante.
O astfel de eroare depistată la nivel de
eșantion poate avea semnificații majore de
tipul unor sume decontate incorect de la
bugetul de stat. Prin urmare, considerăm
necesar din acest punct de vedere o evaluare care să fie făcută publică la nivelul întregului sistem pentru a estima proporțiile
acestor erori, evaluare ce este posibilă doar
cu acceptul ACP, AM-urilor și prin implicarea cabinetului Primului Ministru. În
afară de cetățenii contribuabili, Parlamentul României ar putea fi un factor interesat
de un astfel de demers, având în vedere că
este cel care aprobă anual Legea Bugetului de Stat și i-ar fi utile astfel de date de
fundamentare.

În prezent, rata absorbției în cazul României
nu este mediocră dacă o comparăm cu
evoluția absorbției din ultimii ani. Cu toate
acestea, ne situăm sub rata de absorbție a
Bulgariei – statul membru cu care suntem
de obicei în competiție pentru ultimele
două locuri din clasament – și la 5 puncte
procentuale distanță de Polonia, statul din
Europa Centrală și de Est ce s-a consacrat
prin obținerea unor scoruri bune în ceea ce
privește gestionarea fondurilor europene.
Figura 5 surprinde dinamica gradului de
absorbție anuală pentru Polonia, Bulgaria,

Figura 5. Gradul de absorbție Romania versus Polonia și Bulgaria

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor disponibile în decembrie 2016 pe portalul https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Figura 6. Gradul de absorbție: România versus media UE

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor disponibile în decembrie 2016 pe portalul https://cohesiondata.ec.europa.eu/

România și ca medie UE, iar Figura 6 arată
datele absorbției anuale pentru România și
media UE.
Ce poate fi observat din analiza evoluției
ratei de absorbție a României comparată
cu media UE (Figura 6) este faptul că am
pierdut teren în perioada 2009-2013 și nu
am mai putut recupera ulterior. În 2012 deja
media UE înregistra aproape dublul cifrei
obținute de țara noastră.
Comparând cifrele disponibile pentru
media UE, Polonia, România și Bulgaria, observăm că deși în primii 3 ani am
obținut cifre apropiate în ceea ce privește
absorbția, decalajele au crescut rapid începând cu 2010 când sistemele de management și control ar fi trebuit în toate aceste
țări să fie 100% funcționale.
În perioada 2012-2015 absorbția s-a
îmbunătățit și în cazul României, însă nu
s-au înregistrat efecte spectaculoase față de
statele cu care ne comparăm. Totuși merită
observată evoluția pozitivă din perioada
2015-2016 care a însemnat pentru România
o creștere accentuată a ratei de absorbție cu
19,6 puncte procentuale, când statele din
comparația noastră intrau deja în etapa de

închidere a PO-urilor și pe trendul unor
valori puțin fluctuante în 2016 față de 2015.
Pe de altă parte, Bulgaria a înregistrat un
salt similar cu al nostru, de 19 puncte procentuale, în perioada 2014-2015.
PODCA este programul considerat un caz
de succes în România datorită gradului
mare de absorbție obținut și a nivelului scăzut de eroare. În 2016, absorbția se situa la
98,66% (incluzând prefinațarea). POAT înregistrează cea mai mare rată de absorbție de
86%, POSCCE se situează la 85.9%, iar POR
la 85.04%, restul PO-urilor înregistrând rate
de absorbție de peste 70%. Mai jos redăm
rata de absorbție pe ani pentru fiecare PO
(vezi Figura 7). Putem observa, cum în general putem vorbi despre rate de absorbție
semnificative abia începând cu anul 2013
și continuând cu 2014, 2015 și 2016, însă
cifrele pentru primii 5 ani sunt modeste și
ceea ce nu este vizibil în rata de absorbție
este faptul că toate PO au funcționat în
primii 4 ani (2007-2010) fără a primi plăți
intermediare de la CE, așadar doar pe baza
pre-finanțării și a fondurilor naționale.
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Figura 7. Comparația ratei absorbției anuale per program (%)

Sursa: Date furnizate de MDRAP ca răspuns la cererea SAR de furnizare de date de interes public

Perioada de programare 2014 - 2020:
starea de fapt

Printre statele membre, la momentul decembrie 2016, doar Croația (ce a aderat la
UE in 2013) și Malta înregistrează cifre ale
absorbției sub nivelul celei raportate pentru
România de 90,4%. Este de remarcat că ne
situăm la 3,6 respectiv 4,6 puncte procentuale față de clubul statelor din Europa Centrală si de Est de care aparținem geografic și
cu care ar trebui măcar să încercăm să ținem
pasul (vezi Figura 8).

La sfarșitul anului 2016, pentru perioada
de programare în curs, nu rata de absorbție
ar trebui să ocupe agenda publică, ci alte
două sunt premisele sine qua non ale accesării reale a banilor europeni: desemnarea
și certificarea ACP, AM-urilor și OI-urilor
și îndeplinirea condiționalităților ex ante
conform Acordului de Parteneriat.
România mai are restanțe în a îndeplini o
serie de condiționalități ex ante ca urmare a
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Figura 8. Rata absorbției în statele membre UE la sfârșitul anului 2016

Sursa: EU Cohesion Data 2007-2013

semnării Acordului de Parteneriat cu UE.
Din cele 36 astfel de condiționalități acceptate de guvern în 2014, în acest moment când
termenul pentru îndeplinirea acestora a
expirat, suntem în următoarea situație:
1. 11 au fost închise în 2014, la semnarea
Acordului de Parteneriat;
2. 12 au fost ridicate de CE în 2016;
3. 13 sunt după cum urmează:
• 6 întrunesc premise pentru ridicare;
• 6 sunt în etapa de dialog informal cu
CE;
• 1 prezintă risc major de suspendare a
plăților34.
Aspectele critice conform raportului MFE la
sfârșitul anului 2016 erau: achizițiile publice,
transporturi, managementul deșeurilor, cercetare și inovare și dezvoltare digitală. MFE
a deformat ușor realitatea când s-a referit la
condiționalitățile pentru care s-au negociat
planuri de acțiune prioritare, ministerul
fiind obligat să înainteze astfel de planuri de
acțiune (și termene limită) dacă nu îndepli-

nea criteriile până la 31 decembrie 2016 și
trebuia să identifice organisme naționale sau
regionale responsabile pentru implementarea măsurilor prezente în aceste planuri.
Responsabilitatea este situată exclusiv în
curtea autorităților naționale, iar ministerul
are doar meritul că a respectat procedura
CE, nicidecum că a „negociat” sau „agreat”
cu aceasta planuri35.
Pentru perioada 2007-2013, CE rambursa
primele sume per PO abia după ce revedea și accepta evaluarea favorabilă a
autorităților ce administrau și controlau
managementul fondurilor structurale și de
investiții. Scopul procesului de desemnare
Pentru claritate, redam textul în limba engleză
din Ghidul cu privire la Condiționalitățile Ex ante
ce reglementează fondurile structurale și de invesții:
“Where the Member State concludes that an ex-ante conditionality has not been fulfilled, the programmes have to set out an action plan, including
deadlines, to ensure the fulfilment of all criteria at
the latest by 31 December 2016, and identify the
(national or regional) bodies responsible for the implementation of the actions set out. The Partnership
Agreement shall contain a summary of the action
plans for those nonfulfilled ex-ante conditionalities where the responsibility for fulfilment lies at
national level”. Disponibil online: http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/what/future/pdf/preparation/20092013_guidance_part_1.pdf
35

Ministerul Fondurilor Europene, 2017, NOTĂ privind stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante
asumate prin Acordul de parteneriat. Disponibil
online: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2017/16.01/Nota_privind_stadiul_conditionalitatilor_10_ian_2017.pdf
34
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era unul asigurator, astfel încât AM și AC să
aibă un sistem pus în funcțiune încă de la început. Însă, pentru exercițiul actual, procesul de certificare a instituțiilor este delegat
către nivelul național. În cazul României,
instituția cu acest acest rol este Autoritatea
de Audit (AA) de pe lângă Curtea de Conturi. CE a elaborat proceduri și checklist-uri
detaliate în 2014 cu privire la desemnarea
AM, AC și OI, iar funcționalitatea acestora
în cazul României, respectiv posibilitatea
de a înainta cereri de rambursare către ACP
este dependentă de raportul favorabil al
acestei autorități. Altfel, rambursarea este
imposibilă.
În ianuarie 2016, România nu avea nicio
autoritate de management atestată36, iar
termenul estimativ pentru transmiterea
pachetelor de desemnare pentru fiecare AM
către AA era 31 mai 201637, conform răspunsului MFE din februarie 2016 la interpelarea
unui membru al Senatului. Un document al
CE38 ce prezintă un rezumat al numărului
de autorități desemnate și starea de execuție
a plăților intermediare per stat membru la
mijlocul anului 2016 arată unde stă România
din acest punct de vedere. Cu doar o singură Autoritate de Management acreditată, ne
aflam atunci alături de alte state pe ultimul
loc din acest punct de vedere.
Numărul de autorități pentru care procesul de desemnate a fost demarat până în
ianuarie 2017 este de 4 dintr-un total de 10
în cazul României. AM-urile pentru care

această procedură a fost finalizată și sunt
confirmate sunt 3: Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Republica Serbia
2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria și AM
PO Ajutorarea Persoanelor Defavorizate39.
Față de restul statelor membre UE, situația
României nu este una dificilă, toate statele
mai au restanțe în a-și acredita AM-uri.
Procesul de certificare este cu cel puțin 6
luni în urma calendarului stabilit de MFE,
iar un factor cheie și dificil de îndeplinit
pentru autoritătile române îl reprezintă
funcționalitatea sistemului informatic
(vezi criteriul cheie numărul 6 de mai
jos)40, un punct nevralgic al sistemului de
management și control anterior ce a permis
o monitorizare și o raportare deficientă în
timpul perioadei de programare anterioare.
Criteriile41 pentru certificarea AM/ OI în
AM-urile pentru care procedura de desemnare a
fost demarată sunt cele ce gestionează PO Infrastructură Mare (MFE), PO Competitivitate (MFE),
PO AT (MFE) și POR (MDRAP). Pentru AM-urile ce
gestionează POCU și POCA și o serie de programe
de cooperare teritorială (POC România - Republica Moldova 2014 – 2020, POC România - Ucraina
2014 – 2020, Programul Interreg V-A România
- Ungaria 2014 – 2020 și Programul operaţional
comun ‹›Bazinul Mării Negre›› 2014 – 2020) nu a
fost demarat încă procesul de certificare.
40
Oanță, R. 2016, Europunkt, România nu este
acreditată să cheltuiască fondurile UE 2014-2020!.
Disponibil online: http://europunkt.ro/2016/01/22/
exclusivitate-romania-nu-este-acreditata-sa-cheltuiasca-fondurile-ue-2014- 2020/. Accesat: noiembrie
2016
41
Comisia Europeană, 2014, Orientări pentru Comisie
și statele membre privind o metodologie comună pentru
evaluarea sistemelor de management și control din statele membre. Disponibil online: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/informat/2014/
guidance_common_mcs_assessment_ro.pdf. Criterii cheie pentru desemnarea AM/OI în perioada
de programare 2014-2016: Criterii cheie pentru
desemnarea AM/OI in perioada de programare
2014-2016: 1. Separarea adecvată a funcțiilor și
sisteme adecvate pentru raportare și monitorizare
atunci când autoritatea responsabilă încredințează
executarea sarcinilor unui alt organism; 2. Selecția
adecvată a operațiunilor; 3. Informarea cores39

Oanță, R. 2016, Europunkt, România nu este
acreditată să cheltuiască fondurile UE 2014-2020!.
Disponibil online: http://europunkt.ro/2016/01/22/
exclusivitate-romania-nu-este-acreditata-sa-cheltuiasca-fondurile-ue-2014-2020/
37
Ministerul Fondurilor Europene, 2016, Răspuns
la interpelarea Domnului Senator Tișe Alin. Disponibil online: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/
transparenta/interpelari/Nr.411.pdf
38
Șelaru, C. 2016, Ministrul Fondurilor Europene
sare la comisarul Corina Crețu: ‚Păcat că...’Disponibil
online: http://www.stiripesurse.ro/ministrul-fondurilor-europene-sare-la-comisarul-corina-cre-u-pacat-ca_1145672.html
36

35

SAR RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZĂ 2017
Tabel 4. Numărul de autorități de management pentru care a fost demarat procesul de desemnare la
CE în luna ianuarie 2017 și indicatori de implementare a PO cu valori mai mari de 0

Stat membru

Numărul total de PO
per stat membru

Numărul de AM-uri desemnate până în ianuarie 2017

Valori din implementarea
programelor cu valori mai mari
de “0”

Austria

5

1

6

Belgia

11

11

310

Bulgaria

11

4

18

Cipru

5

1

1

Republica
Cehă

11

7

1

Croația

5

1

0

Danemarca

5

1

45

Estonia

4

4

126

Finlanda

6

1

141

Franța

72

32

750

Germania

49

16

1280

Grecia

21

19

453

Irlanda

6

2

144

Italia

76

27

477

Letonia

4

1

83

Lituania

4

1

29

Luxemburg

4

1

12

Malta

6

1

0

Marea Britanie

18

6

47

Olanda

8

4

31

Polonia

25

22

221

Portugalia

17

9

60

România

10

4

0

Slovacia

10

5

0

Slovenia

4

1

17

Spania

66

21

629

Ungaria

10

6

0

Sursă: Date obținute via www.asktheeu.org, disponibile online https://www.asktheeu.org/en/request/3709/response/12554/attach/html/4/SFC2014%20Designation%20of%20Authorities%20as%20of%2031012017.xls.html
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perioada de programare în curs vizează
proceduri și condiții minimale care trebuie
îndeplinite pentru funcționalitatea acestora.
Din păcate, transparența nu este unul dintre
aceste criterii, iar pentru următorii ani de
implementare vom fi nevoiți să apelăm din
nou la Legea 544/2001 pentru a putea avea
acces la date dezagregate pentru că acestea nu sunt disponibile by default. În plus,
nimic nu garantează că recenta publicare a
informațiilor referitoare la proiectele implementate între 2007-2013 în format deschis de
către Ministerul Fondurilor Europene va fi
continuată, deși ministerul și-a luat angajamentul de a face acest lucru lunar42.
În timp ce România este în curs de
desemnare a autorităților de management
și încearcă să îndeplinească condiționalități
ex-ante, avem state care înregistrează deja
rezultate în implementare pentru perioada
2014-2020. Doar cinci state înregistrează
valoarea “0” pentru toți indicatorii din
implementare măsurați la nivelul PO în
perioada de programare în curs: Croația,
Malta, Slovacia, Ungaria și România. Datele cu privire la indicatorii cu valoare mai
mare de 0 nu sunt comparabile între ele și
într-adevăr valorea medie a absorbției este
de doar 1,7% la nivel european cu o rată de
contractare de 19,4%. Totuși valorile mai

mari ca “0” ne arată că statele membre au
pus deja la punct sisteme funcționale de management a fondurilor și obțin deja rezultate
măsurabile.
Termenul „rată de absorbție” se referă în
general la rata absorbției curente, adică
valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise CE raportată la alocarea totală. Pe
de altă parte, în sistemul de management
și control al fondurilor structurale și de
coeziune a statelor membre, la momentul
actual, sumele încasate de state sunt mai
mari, incluzând și avansul primit de la CE.
Mai jos putem vedea valoarea procentuală a
prefinanțării împreună cu plățile intermediare per stat membru și program operațional
(vezi Figura 9). Este de menționat că până la
momentul elaborării acestui raport, niciun
un stat membru nu avea plăți sau avansuri
încasate pe toate programele operaționale,
însă peste 50% dintre programe primiseră
deja finanțare de la CE.
O altă observație este că programele
operaționale ale statelor membre nu sunt în
totalitate comparabile: pot fi finanțate prin
diverse fonduri în proporții diferite, unele
state – în special cele mici precum Estonia
sau Lituania – au doar patru programe
operaționale, în timp ce Polonia are 25, iar
finanțarea este fragmentată și specifică, de
exemplu 2-3 PO-uri dintr-un stat pot finanța
ce finanțează doar o mică parte dintr-un
program al unui stat mare. Pe de altă parte,
putem oricând compara performanța acestor programe față de propriile țintele sau
capacitate a statelor de a le gestiona.

punzătoare a beneficiarilor; 4. Verificări adecvate
privind gestionarea; 5. Existența unui sistem eficace
pentru a se garanta că toate documentele privind
cheltuielile și auditurile sunt păstrate, astfel încât
să se asigure o pistă de audit adecvată; 6. Un
sistem fiabil de colectare, înregistrare și stocare a
datelor în vederea monitorizării, evaluării, gestionării financiare, verificării și auditului, incluzând
legături cu sistemele de schimb electronic de date
cu beneficiarii; 7. Punerea efectivă în aplicare a
unor măsuri antifraudă proporționale; 8. proceduri
adecvate pentru întocmirea declarației de gestiune
și a rezumatului anual al rapoartelor finale de audit
și al controalelor efectuate.
42
Comunicat de presă, „MFE pune la dispoziţia
cetăţenilor arhiva electronică SMIS 2007 – 2013”,
Ministerul Fondurilor Europene, disponibil la
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2076-mfepune-la-dispozitia-cetatenilor-arhiva-electronicasmis-2007-2013
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Figura 9. Sumele încasate raportate la alocarea financiară planificată în ianuarie 2017
pentru programele operaționale din Europa Centrală și de Est (%)
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Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate via www.asktheeu.org. Datele sunt disponibile la https://www.asktheeu.org/
en/request/absorption_rate_for_each_operati?nocache=incoming-12147#incoming-12147

2017 ar fi al patrulea an de implementare
din perioada 2014-2020 și este un an critic
alături de următorii doi în a face sistemul de
management și control funcțional, eficient
și în a învăța din greșelile trecute. Din al
patrulea an de implementare din perioada
anterioară (2010) rata absorbției României
era nu doar cea mai mică din UE, dar cu 9
puncte procentuale sub media UE.

În momentul de față, diferența este încă
mică între state cel puțin din punct de
vedere al sumelor încasate de la UE (avans și
rambursări) și este prea devreme să tragem
o concluzie comparativă cu privire la rata
absorbției. Totuși, avansul primit de România
(5,92% din totalul alocării financiare pe 7
PO-uri) face posibilă rambursarea către
beneficiari, însă problemele pe care le avem
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Figura 10. Ponderea încasată față de alocarea financiară totală în statele din Europa Centrală și de
Est pentru 2014-2020 (plăți în avans și rambursări)

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de Ask the EU, disponibile la https://www.asktheeu.org/en/request/absorption_rate_for_each_operati

în acreditarea AM-urilor face imposibilă
rambursarea de la CE. Drept urmare, perpetuarea situației în care ne aflăm poate
duce la presiune pe bugetul public și la
potențiale blocaje în ceea ce privește plățile,
în condițiile în care în ianuarie 2017 au fost
lansate deja 74 de apeluri de proiecte cu
un buget de aproximativ 15,015 mld euro,
reprezentând 54,27% din alocarea totală a
programelor43.

în administrarea fondurilor structurale și de
coeziune, cât și în cazul politicilor publice –
vorbim despre identificarea unor probleme
și nevoi și de planificarea inducerii unei
schimbări cu ajutorul unei teorii și a unei
logici a schimbării. De asemenea, vorbim
de pregătirea unor procese și operațiuni
structurate, de lucrul cu bugete multianuale și predefinite, de monitorizarea și
cuantificarea impactului, de raportarea la
intervale regulate, atât financiară, cât și față
de ținte și ajustări de procese. Analizând
datele prezentate mai sus, concluzia noastră
este că indicatorii deja existenți la nivelul
PO-urilor nu sunt suficienți pentru o analiză
detaliată a impactului fondurilor structurale, iar menționarea erorilor din sistem nu
face decât să înrăutățească lucrurile. Este,
de asemenea, îngrijorătoare situația unor
autorități vizavi de îndeplinirea unor ținte
asumate și neschimbate pe care le raportează ca fiind neîndeplinite pentru șapte-opt
ani la rând, semn că transparența nu atrage
neapărat și mai multă responsabilitate atât
la nivelul autorităților, cât și la nivel guvernamental.

Recomandări
Menționam la începutul acestui capitol că
ne uităm la performanța PO-urilor și la
indicatorii câtorva programe ce pot fi considerate mai apropiate de ceea ce am vrea să
fie politicile publice în România. Analogia
are sens pentru că în ambele situații – atât
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene. Notă din 10.01.2017
privind programele 2014-2020 și a apelurilor de
proiecte lansate. Disponibil online: http://www.
fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2017/16.01/
Nota_privind_apelurile_lansate_10_ian_2017.pdf
43
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Prima noastră recomandare este ca
instituțiile publice responsabile să realizeze o analiză a impactului fondurilor
structurale și de coeziune la nivel național
și să se folosească de toate datele de la
nivelul beneficiarilor și autorităților de
management după data de 31 martie 2017
– dată ce atrage dezangajarea automată.
Deocamdată, cu datele pe care le avem la
acest moment, riscul de dezangajare este
între 3,3 și 4,3 miliarde de euro44, adică între
16,8 și 21,9% din totalul alocării financiare.
Un astfel de studiu va fi mai mult ca sigur
externalizat, ministerele neavând capacitatea de a-l realiza, dar credem că este
important să punem pe tapet un spectru
cât mai larg de aspecte: de la identificarea
tematică a nevoilor, la probleme procedurale și legale și analiza cantitativă și calitativă a impactului la nivelul beneficiarilor
finali. Administrația publică trebuie să
știe unde se află din acest punct de vedere pentru a-și dezvolta propria capacitate
instituțională și a deveni sustenabilă, așa
cum le cere și beneficiarilor de fonduri
structurale să demonstreze în cadrul proiectelor. România trebuie să îmbunătățească
procesele ce privesc sistemul de management și control al fondurilor structurale
pentru a fi în stare să le îmbunătățească
performanța și în același timp trebuie să-și
asume lărgirea spectrului modelului de
politici publice, atât la nivel național, cât
și la scară mai mică, la nivel de primărie
sau instituție publică locală. Recompensa
ar fi mai mult control asupra bugetelor, dar
și mai multă transparență și responsabilitate
față de bunurile și serviciile publice create.
La polul opus, sunt deciziile ad-hoc, comunicarea și transparența trunchiată și obscurizarea dinadins a datelor și a proceselor
de guvernare pentru a ascunde sau a dilua
responsabilitatea publică, ceea ce descrie în

parte situația în care ne aflăm în prezent.
În aceeași ordine de idei, util ar fi un audit
detaliat al proiectelor majore în care beneficiari sunt autoritățile publice, pentru a estima gradul de erori totale, nu doar la nivel
de eșantion, ce au fost suportate și au pus
presiune nejustificată pe bugetul public.
Menționam mai sus studiul realizat pentru Bulgaria ce concluziona că relația între
condiționalitățile în domeniul anticorupție
și fondurile pentru dezvoltare a fost una slabă și sugeram că și România este în aceeași
situație. Guvernele naționale ar trebui să
țină cont de acest lucru și să „închidă”
această oportunitate pentru corupție. Un
prim lucru pe care l-ar putea face ar fi să
impună mai multă transparență, putând
merge până la a transparentiza tot ce ține
de domeniul fondurilor ce nu intră în
conflict cu alte prevederi legale, de exemplu rezultate ale proiectelor și rezultate
corelate cu costuri și/sau contracte de
achiziții. Mai multă transparență nu va aduce automat mai multă responsabilitate sau
eficiență în cheltuirea fondurilor europene
sau naționale, dar poate fi un bun punct de
pornire.
O a doua recomandare ține de punerea la
punct a unui sistem de indicatori dinamici
în cazul fondurilor structurale și de coeziune care să permită actualizarea în timp
cât mai apropiat de cel real și nu doar la
sfârșitul proiectelor când nu se mai poate
interveni. Acești indicatori trebuie să fie
publici, alături de toate rezultatele obținute
de proiectele finanțate cu fonduri structurale și de coeziune, de la suporturi de curs, la
studii și date din implementare, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu
caracter personal, așa cum sistemele informatice și statistice pentru monitorizarea
programelor operaționale o permite și așa
cum AM-urile cer în raportări.
Ultima recomandare generală ține de orizontul de timp de care planificarea și
implementarea politicilor publice trebu-

Calcule proprii pe baza datelor transmise de
MDRAP la cererea de informații publice conform
Legii 544/2011.
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ie să țină seama. Ne aflăm deocamdată
într-o situație paradoxală în care avem la
dispoziție resurse financiare europene,
avem nevoie de finanțare ce ne depășește
bugetul public, dar ne confruntăm cu incapacitatea de a planifica și de a implementa
această schimbare. Incapacitatea ține de
cele mai multe ori nu exclusiv de un sistem, cât mai degrabă de resursele umane ce
alcătuiesc acest sistem, de lipsa de profesi-

onalizare a acestui segment, de neluarea în
calcul și în serios a efectelor pe termen lung
pe care le atragem prin „ineficientizarea”
șansei pe care o avem pentru dezvoltare,
prin preluarea narativului politicilor UE pe
care le aplicăm folosind „legea pământului”:
corupția și interesele politice sau personale
sau ambele pe termen scurt, incluziv în actul
de comunicare.

Acest capitol a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul de cercetare
„ANTICORRP. Anticorruption policies revisited Global Trends and European Responses
to the Challenge of Corruption”, număr Acord de finanțare UE: 290529.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a Uniunii Europene.
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