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Abstract: The article aims to analyse the impact of structural funds implementation upon the
institutional development in Romania considering that the institutional capacity is an important factor
for a positive rate of absorption. The challenge is to find how, the process of europenization in our
country, is reflected in the constructions of those public institutions that should be capable to manage,
attract and implement projects financed through Structural Funds. In the first part of the paper we
describe briefly the main institutions established in our country in the pre-accession period and how
they are developed in the 2007-2013 financial period. We will approach the role and the objectives of
the institutions involved in the managment of structural funds. Then we will assess what are the
factors of low rate of absorption correlated to institutional development in Romania during the last 7
years. The main findings of the article are: 1) in Romania the absorption of structural funds
represents a real problem directly connected to institutional capacity in managing and monitoring the
process of funds reimbursement; 2) less bureaucracy is mandatory in order to effectively absorb
structural funds.
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Introducere –Absorbţia fondurilor comunitare ca prioritate şi responsabilitate naţională
În ultimii ani, în România, dezbaterile asupra proceselor de accesare şi de gestionare a
fondurilor europene au luat amploare, fapt explicabil ca urmare a faptului că problema
atragerii finanţărilor comunitare şi a implementării proiectelor structurale a devenit o
prioritate naţională mai ales după înregistrarea celei mai scăzute rate de absorbţie din Uniunea
Europeană. Lucrarea de faţă îşi propune: 1) să analizeze modul în care România a înţeles să se
pregătească din punct de vedere instituţional pentru accesarea şi utilizarea eficientă a acestor
fonduri şi 2) să inventarieze câţiva factori care au determinat rezultatele slabe în absorbţia
sumelor puse la dispoziţie prin programe de finanţare europene pentru diminuarea decalajelor
de dezvoltare faţă de UE.
Pentru primul obiectiv al lucrării vom utiliza filtrul fenomenului de europenizare prin
care vom încerca să explicăm transformările de ordin instituţional care au loc la nivel
comunitar. Operaţionalizând conceptul explicăm faptul că termenul de “europenizare” este cel
mai adesea folosit pentru a desemna procesul de transfer instituţional, de adoptare a
reglementărilor europene la nivel naţional. Europenizarea se referă, într-o primă instanţă la un
proces; un proces de internaţionalizare a “felului de a fi/face” conturat de UE prin
regulamente, norme, decizii etc. dar şi un proces de “proiecţie”/modelare a UE/instituţiilor
europene. Un proces bidirecţional.
Astfel că, într-o primă instanţă, observăm că unul din efectele cele mai vizibile şi rapide
al europenizării este dat de instituirea unui cadru instituţional necesar pentru a facilita
procesele de dezvoltare economico-socială echilibrată la nivelul întregii comunităţi europene.
În România dezvoltarea instituţională specifică a constituit un scop în sine în perioada de preaderare a ţării; fiind o condiţie pentru integrarea în UE pentru care au fost alocate fonduri
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comunitare. Acest demers a continuat şi în perioada de finanţare 2007-2013 mai ales prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) care a finanţat
proiecte de formare, specializare a personalului din administraţia publică locală în vederea
întăririi capacităţii administrative a ţării în toate sectoarele de activitate.
Adaptarea instituţională ca efect al europenizării este, de fapt, un demers “natural”
pentru toate ţările din spaţiul comunitar care transplantează structurile instituţionale de la
nivelul Uniunii Europene la nivel naţional.
O radiografie a cadrului instituţional pentru gestionarea instrumentelor structurale în
România în exerciţiul financiar 2007-2013
Pentru coordonarea, gestionarea, implementarea instrumentelor structurale (Fondul
Social European şi Fondul European de Dezvoltare Regională reprezentând Fondurile
Structurale şi Fondul de Coeziune), la nivelul României au fost înfiinţate autorităţi de
management, organisme intermediare, comitete de monitorizare/supraveghere, autoritate de
plată şi certificare şi autoritate de audit. Acestea au atribuţii din ce în ce mai importante ca
urmare a faptului că, UE, pentru perioada de programare 2007-2013 a hotărât
responsabilizarea statelor membre şi acordarea unei autonomii mai mari, a unei puteri de
decizie considerabile asupra gestionării fondurilor primite, ceea ce implică automat o
răspundere mai mare. Acest aspect este prevăzut în cadrul normativ european: “În
conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, aplicarea şi controlul
intervenţiilor ar trebui să revină în principal statelor membre” (Regulamentul general
1083/2006, titlul VI, cap. I, art. 65).
Entitatea care gestionează programele comunitare este desigur Guvernul; Autorităţile
de Management (AM) şi Organismele Intermediare (OI) delegate fiind în subordinea acestuia
şi asociate diferitelor ministere. Organigrama instituţională pentru gestionarea instrumentelor
structurale a fost stabilită prin H.G 497/2004 care oferă tabloul/ramificaţiile instituţionale din
România (desemnarea ministerelor pe diverse programe operaţionale stabilite în perioada de
programare 2007-2013 precum şi atribuţiile acestora).
Adăugăm că pentru fiecare program operaţional (PO) trebuie să existe o autoritate de
gestionare (management), o autoritate de certificare şi o autoritate de audit intern. „Aceeaşi
instituţie poate să fie desemnată ca autoritate de management pentru mai multe programe
operaţionale”. (Regulamentul 1083/2006, titlul VI, cap. I, art. 59).
Autoritatea de management
Conform Hotărârii nr. 497/2004 o autoritate de management este un organism public
care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale.
În acord cu Regulamentul general 1083/2006, Autoritatea de gestionare (management)
este o autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau local
desemnat de statul membru pentru gestionarea unuia sau mai multor programe operaţionale.
În conformitate cu acelaşi regulament (titlul VI, cap. I, (60)), autoritatea de
management are ca principale atribuţii: să se asigure că operaţiunile sunt selectate pentru
finanţare în conformitate cu acele criterii aplicabile programului operaţional şi că ele sunt
conforme, pe întreaga durată de implementare, cu regulamentele comunitare şi naţionale
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aplicabile; să se asigure că cererile de finanţare înaintate de către solicitanţi, procedurile,
precum şi operaţiunile din cadrul programului operaţional sunt conforme cu legislaţia Uniunii
Europene şi naţionale relevante; să verifice livrarea produselor şi a serviciilor co-finanţate şi
să verifice dacă cheltuielile declarate de către beneficiari pentru operaţiuni au fost cu adevărat
efectuate şi sunt conforme cu regulamentele comunitare şi naţionale; să se asigure că există un
sistem pentru înregistrarea şi păstrarea în formă computerizată a evidenţelor contabile ale
fiecărei operaţiuni din cadrul programului operaţional şi că datele privind implementarea
necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt
colectate; să menţină evidenţa permanentă a organismelor care deţin/păstrează documentaţia
suport privind cheltuielile şi misiunile de audit, precum şi a locaţiei acestora; să se asigure
evaluările programelor operaţionale; să se asigure că Autoritatea de Certificare primeşte toate
informaţiile necesare privind procedurile şi verificările efectuate în legătură cu cheltuielile
eligibile efectuate; să asigurare preşedinţia şi secretariatul Comitetului de Monitorizare; să
elaboreze, şi, după aprobarea de către Comitetul de Monitorizare, să transmită Comisiei
Europeane rapoartele finale şi anuale privind implementarea programului; să utilizeze
Sistemul Unic de Management al Informaţiilor; să participe la întâlnirile anuale cu Comisia
Europeană organizate după depunerea Raportului Anual de Implementare a programului
operaţional, în scopul examinării progresului înregistrat în implementarea programului
operaţional, a rezultatelor principale obţinute pe parcursul anului anterior, a implementării
financiare, precum şi ai altor indicatori, cu scopul de a îmbunătăţi implementarea
programului; să elaboreze Planul de Acţiune pentru Comunicare privind Programul
Operaţional.
De asemenea „statul membru sau autoritatea de gestionare (management) poate să
încredinţeze gestionarea şi punerea în aplicare parţială a unui program operaţional unuia sau
mai multor organisme intermediare, desemnate de statul membru sau de autoritatea de
gestionare, inclusiv de autorităţile locale, organismele de dezvoltare regională sau
organizaţiile neguvernamentale, în conformitate cu modalităţile prevăzute în convenţia
încheiată între statul membru sau autoritatea de gestionare şi organismul respectiv.”
(Regulamentul 1083/2006, secţiunea 3, art. 42, (1)).
Organismul intermediar
Organismele intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de
gestionare/management, care, prin delegare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de
plată/certificare implementează operaţiunile din programele operaţionale. Delegarea de
atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control
ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe baza unui act adiţional tripartit încheiat
între Autoritatea de Management pentru acel program operaţional, Organismul Intermediar
delegat şi Beneficiarul. Totuşi, Autorităţile de management/gestionare şi/sau autorităţile de
plată/certificare rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor
delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
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Autoritatea de certificare/plată
Autoritatea de certificare/plată este, conform regulamentului menţionat anterior, art.
59 (b) „o autoritate publică sau un organism public sau privat naţional, regional sau local
desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor şi cererilor de plată înainte de
trimiterea acestora la Comisie”. Aceasta reprezintă organismul care elaborează şi înaintează
către Comisia Europeană cererile de plată şi primeşte de la aceasta sumele aferente Fondurilor
Structurale şi Fondului de Coeziune.
Autorităţile de certificare/plată au următoarele atribuţii principale: „primesc cereri de
rambursare şi asigură că respectivele cereri reflectă în mod corespunzător operaţiunile
selectate şi includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referinţă şi care pot fi
dovedite în mod corespunzător; primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plăţilor;
efectuează transferul contribuţiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în
cel mai scurt timp şi în întregime; elaborează şi transmit Comisiei Europene estimări ale
cheltuielilor; elaborează şi transmit Comisiei Europene declaraţii de certificare a cheltuielilor
intermediare şi finale, împreună cu cererile de plată; transmit o cerere Comisiei Europene,
pentru corectarea, dacă este necesar, a plăţii soldului final al asistenţei, în termen de 9 luni de
la data transferării sumelor aferente soldului final; furnizează Comisiei Europene evidenţe
detaliate privind plăţile efectuate; restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în
mod eronat din instrumentele structurale; asigură menţinerea unor evidenţe financiare privind
operaţiunile pe care le derulează.” (H.G. nr. 497/2004, art. 17).
Autoritatea de audit
Autoritatea de audit este „o autoritate publică sau un organism public sau privat
naţional, regional sau local, independent de autoritatea de gestionare şi de autoritatea de
certificare din punct de vedere funcţional, desemnat de statul membru pentru fiecare program
operaţional şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de
control.” (Regulamentul CE nr. 1083/2006, titlul VI, cap. II, art 59 (c)).
Comitetul de monitorizare/supraveghere
„Statul membru instituie câte un comitet de supraveghere pentru fiecare program
operaţional, în acord cu autoritatea de gestionare, în termen de cel mult trei luni de la data
notificării statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului operaţional. Se
poate înfiinţa un comitet de supraveghere unic pentru mai multe programe operaţionale.
Fiecare comitet de supraveghere îşi stabileşte regulamentul de procedură în cadrul
instituţional, juridic şi financiar al statului membru în cauză şi îl adoptă în acord cu autoritatea
de gestionare pentru a-şi exercita atribuţiile (...)” (Regulamentul CE nr. 1083/2006, cap. II, art
63, (1) (2)).
În conformitate cu acelaşi regulament, art. 64, acesta are următoarele responsabilităţi:
(a) examinează şi aprobă, în cele şase luni care urmează aprobării programului
operaţional, criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi aprobă orice revizuire a acestor
criterii în funcţie de necesităţile de programare;
(b) evaluează periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale
programului operaţional pe baza documentelor prezentate de către autoritatea de gestionare;
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(c) examinează rezultatele aplicării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru
fiecare axă prioritară;
(d) examinează şi aprobă raportul anual şi raportul final de execuţie;
(e) este informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind
programul operaţional în cauză şi despre eventualele observaţii pertinente ale Comisiei în
urma examinării acestui raport sau în ceea ce priveşte partea respectivă din raport;
(f) poate să propună autorităţii de gestionare orice revizuire sau orice examinare a
programului operaţional de natură să permită atingerea obiectivelor fondurilor sau să
îmbunătăţească gestiunea sa, inclusiv cea financiară;
(g) examinează şi aprobă orice propunere de modificare a conţinutului deciziei
Comisiei privind contribuţia din fonduri.
Autoritatea de management/gestionare şi Comitetul de monitorizare/supraveghere sunt
responsabili în faţa Comisiei Europene cu privire la modalitatea de gestionare a fondurilor
nerambursabile şi monitorizează stadiul indicatorilor de program la nivel naţional.
Beneficiarul
Beneficiarul este reprezentat de “orice organism sau serviciu public sau privat care
acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care
îndeplineşte atribuţii pentru acestea faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile”
(Regulamentul 1083/2006 cap. I, art. 2, (6)). Este instituţia care aplică pentru obţinerea unei
finanţări nerambursabile, obţine aprobarea proiectului, încheie un contract de finanţare cu
Autoritatea de Management sau cu Organismul Intermediar delegat şi implementează
proiectul. Beneficiarul urmăreşte ca nevoia identificată anterior implementării proiectului şi
descrisă în cererea de finanţare să aibă răspunsuri în faza de implementare conform celor
scrise în proiect iar obiectivele şi indicatorii propuşi să fie atinşi. În acest sens instituţia
beneficiară comunică constant şi solicită puncte de vedere oficiale pe speţe specifice apărute
în faza de implementare Autorităţii de Management sau Organismului Intermediar delegat,
respectă instrucţiunile emise de Autoritatea de Management şi înaintează demersuri de
remediere a planului de activităţi pentru atingerea rezultatelor planificate (prin Notificări sau
Acte Adiţionale pentru modificarea contractului de finanţare), este răspunzător pentru
monitorizarea stadiului de implementare al proiectului, pentru derularea conform legii a
procedurilor de achiziţii. Beneficiarul nu are, de regulă, contact direct cu autoritatea de
certificare/plată; în schimb este obligat să asigure condiţiile optime pentru derularea vizitelor
de audit anunţate de Autoritatea de audit la propria instituţie.
Acest cadru instituţional a suportat modificări chiar în timpul programării financiare
2007-2013 atât ca urmare a reconfigurării componenţei şi denumirii ministerelor Guvernului
României cât şi ca urmare a înfiinţării Ministerului Fondurilor Europene (urmând modelul
polonez) care a devenit Autoritate de Management pentru anumite Programe Operaţionale şi
care a preluat din atribuţiile unor ministere cu responsabilităţi în gestionarea fondurilor
alocate prin instrumentele structurale în perioada 2007-2013.
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Probleme sistemice în gestionarea fondurilor comunitare – factori care au influenţat
rata de absorbţie scăzută în perioada de programare financiară 2007 - 2013 în România
Analizând perioada de programare financiară 2007 - 2013 putem identifica factori
diverşi care influenţează rata de absorbţie a fondurilor europene. În continuarea lucrării vom
enumera câţiva din aceşti factori fără a pretinde că suntem exhaustivi.
Astfel:
1. Situaţia economică generală a ţării: având în vedere că fondurile acordate prin
instrumentele structurale funcţionează pe baza principiului rambursării, un grad ridicat al
absorbţiei acestora ar depinde de puterea de a susţine proiectele până în momentul în care
Comisia Europeană aprobă cererile de plată înaintate de Autoritatea de Plată/Certificare şi
rambursează ţării sumele cheltuite conform documentelor doveditoare de plată.
2. Criza economică este strâns legată de factorul enunţat anterior. Acest factor
influenţează negativ puterea de utilizare a fondurilor nerambursabile şi este, de cele mai multe
ori, un factor extern voinţei şi controlului ţării.
3. Capacitatea instituţională/administrativă poate influenţa considerabil anvergura şi
modul de utilizare a fondurilor. Capacitatea instituţională se referă atât la crearea acelor
instituţii care să răspundă unor nevoi de dezvoltare dar şi la pregătirea profesională a
angajaţilor şi a modului de lucru la nivel intern dar şi interinstituţional. Fluctuaţia de personal
este de asemenea, un factor extrem de important şi de luat în calcul în momentul în care
măsori capacitatea de absorbţie şi utilizarea eficientă a finanţărilor nerambursabile europene.
În exerciţiul financiar 2007-2013 acest deficit a fost evident mai ales în ultimii ani când
angajaţii din instituţiile de profil fie renunţau la post fie erau redistribuiţi pe alte posturi sau
pentru gestionarea altor proiecte (pentru verificare cereri de rambursare, aprobare/respingere
notificări şi acte adiţionale pentru modificarea contractului de finanţare).
4. Corupţia este desigur un factor care nu poate lipsi dintr-o ecuaţie care presupune
sume publice alocate pentru diverse scopuri. Cu atât mai mult trebuie să luăm în calcul acest
aspect cu cât România a avut mereu probleme serioase în acest sens; în statisticile
europene/internaţionale ţara noastră fiind deficitară la acest capitol.
5. Fluctuaţia regulilor de joc în timpul jocului: documentaţia şi legile prin care se
stabilesc normele de gestionare a fondurilor îngreunează sau chiar blochează rambursările.
Numărul mare de instrucţiuni şi obligativitatea modificărilor contractuale prin acte adiţionale
la contractele de finanţare de către Autoritatea de Management determină, de asemenea,
dificultări de management majore.
6. Proceduri birocratice excesive.
7. Situaţia economică şi capacitatea administrativă a beneficiarilor. Dacă o instituţie
obţine fonduri nerambursabile dar ajunge în situaţia de a nu mai putea susţine financiar
proiectele atunci fondurile obţinute riscă să fie integral restituite sau blocate o perioadă de
timp.
8. Nereguli privind procedurile de achiziţii publice.
9. Aprobarea de proiecte care nu răspund unor nevoi reale, aprobarea de proiecte pe
criterii politice, lipsa de experienţă a persoanelor care scriu cererile de finanţare,
neconcordanţe în proiect care duc la proceduri greoaie (înaintare de notificări sau acte
adiţionale pentru modificarea contractelor de finanţare) ce au ca urmare întârzieri majore,
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management defectuos al proiectelor, interese politice, gestiunea financiară defectuoasă,
practica prevenirii şi detectării fraudelor şi a conflictelor de interese.
10. Perioade lungi (chiar şi peste 12 luni) între momentul depunerii cererilor de
finanţare şi primirea răspunsurilor şi ulterior al contractării efective;
11. Întârzieri majore în rambursarea cheltuielilor cerute de beneficiari prin cererile
depuse. Acest fapt se datorează procedurilor excesive de la nivel naţional impuse pentru
verificări precum şi a resurselor umane subdimensionate în raport cu nevoile instituţiilor de
resort. Astfel că, numărul mare de cereri de rambursare exced personalul însărcinat cu
verificarea acestora.
12. Comunicarea ineficientă verticală (AM/OI şi solicitanţi/beneficiari) şi orizontală
(AM şi OI) între instituţiile implicate: Autoritate de Management - Organisme Intermediare
delegate – solicitanţii/beneficiarii de fonduri;
13. Transferul redus de experienţă/lecţii de bună practică/know-how din perioada de
pre-aderare sau din experienţa altor ţări;
14. Demotivarea personalului angajat în cadrul instituţiilor de gestionare şi
monitorizare a fondurilor comunitare ca urmare a raportului disproporţionat dintre
responsabilităţi şi recompensă/remunerare.
15. Prevederi contradictorii în documentele programatice (ghidul general, ghidurile
specifice, etc.) şi lipsa unor reguli clare în baza cărora să se deruleze o serie de proceduri
precum recuperarea TVA;
16. Capacitatea redusă a OI-urilor de a evalua şi selecta proiectele în funcţie de nevoile
zonelor în care acţionează. Acest aspect a fost cu atât mai pronunţat cu cât în perioada de
programare 2007-2013 a fost evidentă tendinţa de a nu selecta proiecte pe criterii de calitate şi
nevoi reale şi prioritare de dezvoltare.
17. Beneficiari nepregătiţi administrativ, financiar pentru atragerea fondurilor
comunitare.
18. Lipsa unei viziuni consistente şi susţinută de la nivel naţional în ceea ce priveşte
pregătirea, alocarea, implementarea fondurilor alocate prin intermediul instrumentelor
comunitare.
Observăm că deficienţele sunt de ordin sistemic şi sunt identificate la nivelul tuturor
actorilor implicaţi în procesul de absorbţie şi gestionare a fondurilor comunitare. Reiterăm
faptul că nu pretindem că această listă este completă (din păcate), dar speranţa pentru 20142020 este ca aceasta să fie cât mai scurtă.
Concluzii
În perioada de programare financiară 2007-2013 România nu s-a descurcat în ceea ce
priveşte accesarea eficientă a fondurilor comunitare, fapt dovedit de rata de absorbţie mai
mică de 40% înregistrată până în prezent. Mai mult, pe parcursul acestui exerciţiu financiar
ţara s-a confruntat cu riscul dezangajării a 2/3 din suma alocată României, cu presuspendarea
a patru programe operaţionale (transport, regional, creşterea competitivităţii economice şi
dezvoltarea resurselor umane) şi ulterior cu suspendarea acestora din cauza neregulilor majore
în sistemele de gestionare şi control. Considerăm că, pe lângă faptul că, tehnic devenim
contribuitori net la bugetul comunitar şi pierdem sume importante pentru redresarea
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economică, bilanţul perioadei de finanţare 2007-2013 descurajează potenţialii beneficiari să
mai acceseze programele de finanţare propuse pentru perioada de programare financiară
2014-2020 ca urmare a dificultăţilor sistemice cu care s-au confruntat anterior.
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