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Sumar executiv

1. Raportul de analiză şi prognoză al
SAR este de un optimism prudent
pentru anul 2012. Păstrarea
controlului strict asupra cheltuielilor
bugetare, menţinerea acordului cu
FMI şi creşterea impactului
fondurilor europene sunt condiţiile
experţilor SAR pentru redresarea şi
dezvoltarea României. Cheltuielile
pentru câştigarea de sprijin electoral
sunt văzute drept cel mai mare risc
pe termen apropiat. În perspectivă
mai lungă raportul este sceptic faţă
de capacitatea României de a-şi
creşte avantajele şi a deveni
competitivă în zona euro înainte de
anul 2020.
2. Prima secţiune a raportului SAR
conţine prognozele economice pe anul
2012 şi întrebările la care a răspuns un
panel de experţi provenind din mediul
public sau privat, analişti sau practicieni.
Măsura absolut necesară pe care
trebuie să o ia guvernul şi care a
găsit cel mai mare consens în panelul
SAR este cea de reducere a
contribuţiilor sociale. Regândirea
politicilor salariale, prin diminuarea CAS
şi CASS mai întâi într-un procent mic, cu
anunţarea unui calendar multianual de

scăderi ulterioare pare a fi direcţia de
stimulare care ar beneficia economiei.
Principalii indicatori pe 2012

Media (min-max)
Creştere PIB, %

1.2

0 ÷ 2.1

Rata inflaţiei, %

3.3

2÷5

Curs RON/EUR
la 31 Dec 2012

4.37

4.15 ÷ 4.5

Curs RON/EUR
mediu 2012

4.35

4.29 ÷ 4.4

Deficit de cont,
% din PIB

5.2

3.1 ÷ 8

Deficit bugetar,
% din PIB

3.0

2 ÷ 4.8

Datoria publică,
% din PIB

42.9

38 ÷ 55

Rata şomajului,
% Dec 2012

7.45

6.25 ÷ 10

Evoluţie indice
bursier BET, %

4.0

(-10) ÷ 20

Piaţa imobiliară,
preţuri medii %,
Dec 12/Dec 11

-3.15

(-10) ÷ 5
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Accelerarea absorbţiei fondurilor
europene este în continuare
nominalizată ca o măsură urgentă. Mai
mult, aceasta trebuie să fie însoţită de
instrumente de responsabilizare a
instituţiilor publice care au în derulare
asemenea proiecte – prefecturi, consilii
judeţene sau primării.
Nu în ultimul rând, panelul de experţi
indică încă o dată ca sursă de probleme
în economie corupţia şi întreprinderile
de stat ineficiente şi clientelare. Aşadar,
e nevoie de restructurarea drastică a
sectorului public şi a companiilor de stat
şi eliminarea stimulilor nepotriviţi,
generatori de privilegii.
Guvernul actual nu trebuie să
realizeze investiţii în exces, nu
trebuie să crească cheltuielile publice
deoarece ar avea ca efect doar o
redistribuţie a resurselor existente, în
detrimentul sectorului privat şi ar servi
clientelismului politic. O altă măsură
nocivă care trebuie evitată este
ieşirea din acordul cu FMI. Fondul
Monetar şi condiţionalităţile impuse de
acesta sunt văzute ca garanţi ai evitării
derapajelor fiscale şi monetare din
partea autorităţilor publice.
Recomandarea care a reunit cea mai
mare parte a panelului este ca trecerea
la euro să se realizeze în următorii 10
ani. Economia românească nu este
pregătită încă să facă faţă cerinţelor de
competitivitate presupuse de zona euro
şi sunt necesare restructurări ale
economiei înainte de a trece testul de
foc. Mai mult, evenimentele recente ne
dau de înţeles că zona euro va suferi

transformări şi restructurări, în prezent
fiind benefic pentru România să se
situeze în afara ei.
3. Secţiunea a doua a raportului
răspunde la întrebarea dacă e sau nu
în interesul României să amâne
aderarea la zona euro. Criza
economică globală care a început în
2007 şi afectează România din 2008 a
scos la suprafaţă o mulţime de
ineficienţe atât ale sistemelor monetare
globale, cât şi ale sistemelor prin care
politicile economice reacţionează în
astfel de situaţii. Între acestea, structura
pe care s-a construit zona euro a fost
cel mai grav afectată.
Adoptarea monedei euro implică atât
costuri cât şi beneficii teoretice pentru
economia românească. În acelaşi timp,
exemple precum Grecia, Portugalia,
Irlanda şi Spania ridică foarte multe
semne de întrebare în legătură cu
beneficiile concrete ale aderării la zona
euro şi, mai mult, o mare parte din ţările
care erau pregătite să intre în Uniunea
Economică şi Monetară (UEM) au decis
să amâne adoptarea monedei unice.
România a făcut asta în 2010, iar acum
data oficială de aderare la zona euro
este 2015, motivul principal invocat de
oficialităţi fiind criza economică. În
realitate România nu avea cum să
îndeplinească condiţiile nominale
impuse de tratatul de la Maastricht până
în 2012. Este oare şi 2015 prea
devreme? Sau, mai bine zis, în condiţiile
actuale, mai este adoptarea euro o
opţiune pentru România, având în
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vedere că zona euro se luptă să
supravieţuiască?
Statele din aşa numitul grup PIIGS oferă
o motivaţie pentru amânarea aderării la
UEM. Experienţa acestora după
adoptarea monedei unice a arătat că
restructurarea reală a economiei în
interiorul zonei euro este bruscă şi cu
costuri foarte mari – şomaj, scăderea
producţiei. În acelaşi timp, recuperarea
după o asemenea restructurare este
lentă, mult mai lentă decât dacă ţara ar
fi parcurs această perioadă în afara
zonei euro.
Teoretic aderararea la zona euro ar
trebui să conducă la creşterea volumului
exporturilor către această zonă. Dar,
cum competitivitatea produselor
româneşti nu ar mai putea fi
îmbunătăţită printr-un curs de schimb
depreciat, ar fi nevoie de o industrie a
exporturilor mult mai productivă. În
primă fază, există riscul ca exporturile
României către statele din zona euro
să scadă după aderarea la UEM.
Experienţa ţărilor din zona euro arată că
este foarte greu să treci din postura de
importator net în cea de exportator net
odată cu intrarea în UEM.
În România, costul cu forţa de muncă
pe angajat este mai mare decât media
UE şi, în loc să se apropie de cel al
Germaniei sau de media UE, continuă
să crească. Anii de criză economică nu
au afectat cu nimic acest cost, deşi
pentru ţările din PIIGS el a cunoscut o
diminuare agresivă de la maximul atins
în 2008. Avem mult mai multe ajustări
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de făcut, în afara celor nominale – ţara
noastră trebuie să devină competitivă
pentru a se dezvolta în interiorul
zonei euro iar pentru aceasta trebuie
să crească productivitatea, atât a
forţei de muncă cât şi a capitalului.
România este foarte aproape de
îndeplinirea criteriilor nominale ale
tratatului de la Maastricht, dar cifrele
arată că suntem astăzi într-o situaţie
mult mai precară decât erau ţările PIIGS
la momentul aderării lor la zona euro.
Pentru a evita o soartă similară
România ar trebui să adopte moneda
unică în momentul în care economia va
fi mai aproape de zona euro din punct
de vedere al criteriilor de convergenţă
reală şi nu doar din punct de vedere al
celor de convergenţă nominală. Cel mai
probabil după 2020.
4. Una din măsurile considerate încă
esenţială pentru ţara noastră e
reprezentată de accelerarea absorbţiei
fondurilor europene. Prin urmare, a treia
secţiune din raportul SAR încearcă să
vadă cu ce ne alegem din fondurile
europene pentru dezvoltare regională
şi de ce. La cinci ani după aderarea la
Uniunea Europeană, România şi
Bulgaria se află în continuare la coada
clasamentului nu numai în ceea ce
priveşte absorbţia fondurilor europene,
cât şi atingerea ţintelor stabilite în
vederea dezvoltării regionale echilibrate
până în anul 2015. Acest raport
identifică două cauze majore ce
reprezintă impedimente pentru buna
implementare a Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013 fără a căror
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rezolvare e imposibilă îmbunătăţirea
capacităţii administrative a Agenţiilor
pentru Dezvoltare Regională pentru
următoarea Programare Financiară
2014 – 2020:
Slaba corelare între obiectivele
Planului Naţional de Dezvoltare, ţintele
Programului în cauză şi rezultatele
proiectelor la nivel regional;
Abordarea centralizată din
prezent nu permite regiunilor să
prioritizeze proiectele în funcţie de
nevoile locale de dezvoltare şi nici nu
încurajează consolidarea capacităţii
administrative a acestora în vederea
viitoarei perioade de programare.
Aceste cauze fac ca impactul fondurilor
destinate dezvoltării să fie mai scăzut
decât era programat, în ciuda ratei de
absorbţie relativ mai bună din POR
comparativ cu alte fonduri europene. În
acest stadiu, deşi autorităţile dispun de
studii suficiente pentru a cunoaşte
problemele, nu se mai pot adopta
măsuri salvatoare în vederea atingerii
tuturor ţintelor pre-stabilite, dar pentru
perioada 2014 – 2020 structura
instituţională, legală şi procedurală
trebuie să fie regândită în favoarea unei
mai bune descentralizări regionale.

5. Ultima secţiune tratează modul de
cheltuire a banului public şi eterna
problemă a subfinanţării sistemului
de sănătate. În pofida declaraţiilor
oficiale, schimbarea în sănătate pare a fi
fost lăsată moştenire pentru guvernul
care va rezulta în urma alegerilor
parlamentare viitoare fiind amânată
luarea unor măsuri adecvate în acest
an. Contradicţia fundamentală între
iniţiatorii proiectului legii sănătăţii retrase
în luna ianuarie şi contestatarii acestuia
este legată de finanţarea sistemului. Cei
dintâi consideră că s-a atins o limită a
finanţării peste care nu se poate trece şi
există soluţii pentru o cheltuire mai
eficientă în limitele aceluiaşi buget în
contradicţie cu cei care susţin că este
strict necesară o finanţare suplimentară
fară de care măsurile de eficientizare
sunt un paleativ. Recomandările
raportului includ opţiuni necesare în
ambele direcţii, însă poziţia raportului
este că fără o serie de măsuri asumate
politic pentru creşterea finanţărilor la
sistemul de sănătate, opţiunile pentru
readministrarea resurselor deja
existente nu vor putea genera
îmbunătăţiri.
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I. Prognoze 2012
OPTIMISM MODERAT PENTRU 2012

Păstrarea controlului strict asupra
cheltuielilor bugetare, o reducere
moderată a contribuţiilor sociale
obligatorii şi menţinerea acordului cu
FMI sunt condiţiile experţilor SAR
pentru o prognoză moderat optimistă
pentru anul 2012.

De unde plecăm?
Sfârşitul lui 2011 a luat prin surprindere
majoritatea analiştilor economici,
România dovedindu-se în anul care a
trecut ceva mai performantă decât se
aşteptau atât instituţiile internaţionale,
precum Fondul Monetar Internaţional,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare, cât şi Comisia Naţională
de Prognoză sau Raiffeisen Bank. SAR
nu a făcut excepţie în prognozele ce au
subevaluat evoluţia macroeconomică în
2011. Aşa-zisa performanţă e valabilă

dacă luăm în considerare o serie de
indicatori macroeconomici, precum
creşterea PIB, deficitul bugetar, deficitul
de cont curent sau şomajul. În schimb,
marea surpriză a reprezentat-o
scăderea indicelui bursier BET în 2011
cu 17.68 puncte procentuale, în ciuda
faptului că toate previziunile susţineau
că el va cunoaşte o creştere.
Putem spune că evoluţiile uşor mai
optimiste la nivel tehnic (dacă ne uităm
la indicatori precum creştere PIB, deficit
de cont curent etc.), care nu relevă
obligatoriu o îmbunătăţire la nivelul
economiei reale, ne-ar putea indica o
viitoare redresare a economiei
româneşti. Totuşi previziunile pe 2012
rămân mai puţin încurajatoare pentru
anul în curs, precum vom vedea pe
parcursul secţiunii.
În februarie 2011 prognozele SAR au
fost conservatoare, considerând că
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România va avea o creştere economică
modestă, de 1%, un deficit de cont
curent de 6.3% din PIB şi un şomaj de
7%. Din punct de vedere tehnic, însă,
PIB a avut o creştere modestă, de plus
2.5% depăşind aşteptările tuturor.
Statisticile finale au arătat că deficitul de
cont curent şi rata şomajului s-au situat
la sfârşitul lui 2011 într-o poziţie uşor
mai bună, peste aşteptări, de 4.2% din
PIB pentru deficitul de cont curent şi
5.12% rata şomajului în decembrie
2011, în condiţiile în care BERD
previziona un şomaj de 6.9% iar CNP
unul de 6.4%. La capitolul inflaţie, Banca
Naţională a ratat ţinta de inflaţie iniţială
de 3%, aceasta înregistrând valoarea de
5.8% în 2011, aflată uşor deasupra
limitei maxime de 5.5% previzionată de
panelul consultat de SAR. Totuşi
valorea ei s-a situat sub aşteptările mai
pesimiste din spaţiul public (6.2%
estimările Raiffeisen Bank, 6.4%
estimările FMI, 6.5% estimările CNP,
6.7% estimările BERD). De asemenea,
aşteptările din piaţă erau ca leul să se
menţină stabil, nici într-un caz să
depăşească pragul psihologic de 4.3
RON/EUR. Dacă Raiffeisen Bank
previziona un curs de 4.1 RON/Euro,
SAR s-a apropiat cu predicţia sa medie
de 4.2 RON/EUR mai mult de realitatea
din data de 30 Decembrie 2011, când
cursul a fost de 4.3197 RON/EUR.

Încotro?
Spre deosebire de alţi ani, experţii
panelului au exprimat păreri mai variate,
nota fiind una în general de optimism
reţinut în ce priveşte macrostabilizarea
economiei (vezi tabelul). Marea
majoritate se aşteaptă ca România să
se încadreze în limite rezonabile în ce
priveşte indicatorii macroeconomici,
întrucât guvernul va încerca să respecte
condiţionalităţile impuse de acordul cu
FMI, iar împreună cu BNR va urmări
respectarea criteriilor de convergenţă cu
scopul de a intra în zona euro în
termenul stabilit – 2015. În a doua
secţiune a acestui raport abordăm în
detaliu subiectul şi încercăm să vedem
cât de dezirabilă e adoptarea monedei
euro într-un orizont de timp atât de
apropiat.
Ce ridică semne de întrebare este
evoluţia cursului RON/Euro, întrucât
mulţi analişti din panel nu văd leul ca pe
o monedă puternică şi stabilă, ci mai
degrabă o văd devalorizându-se (anul
trecut nimeni nu se aştepta ca euro să
sară de 4.3 lei, dar iată că s-a întâmplat
la sfârşitul lui 2011). De asemenea, în
ciuda evoluţiei surprinzătoare a indicelui
BET de anul trecut (o scădere de
17.68%), majoritatea prognozelor
experţilor din panelul SAR sunt
optimiste, mizând pe o redresare a
bursei, iar preţurile de pe piaţa
imobiliarelor sunt aşteptate să cunoască
încă un an de ajustări-scăderi. Piaţa
muncii, în ciuda semnelor pozitive de la
început de an şi în ciuda şomajului mai
scăzut decât cel previzionat pe 2011, va
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rămâne puternic afectată de criză în
continuare, conform estimărilor
specialiştilor consultaţi de SAR.

Principalii indicatori pe 2012

Media (min-max)
Creştere PIB, %

1.2

0 ÷ 2.1

Rata inflaţiei, %

3.3

2÷5

Curs RON/EUR
la 31 Dec 2012

4.37

4.15 ÷ 4.5

Curs RON/EUR
mediu 2012

4.35

4.29 ÷ 4.4

Deficit de cont,
% din PIB

5.2

3.1 ÷ 8

Deficit bugetar,
% din PIB

3.0

2 ÷ 4.8

Datoria publică,
% din PIB

42.9

38 ÷ 55

Şomajul %,
Dec 2012

7.45

6.25 ÷ 10

Evoluţie indice
bursier BET, %

4.0

(-10) ÷ 20

Piaţa imobiliară,
preţuri medii %,
Dec 12/Dec 11

-3.15

(-10) ÷ 5
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Cum?
Şi de această dată i-am rugat pe experţii
invitaţi în panel (provenind din spaţiul
public sau privat, analişti sau practicieni)
să răspundă la trei întrebări deschise.
Consensul a fost atins în ceea ce
priveşte sublinierea importanţei
menţinerii macrostabilităţii economiei
româneşti, specialiştii punând accentul
pe pericolul cheltuielilor publice în an
electoral, dar şi pe nevoia de a creşte
competitivitatea reală a economiei,
înainte de aderarea la zona euro. Nu
întâmplător, răspunsurile lor conturează
foarte bine ce ar trebui şi ce nu ar trebui
să facă guvernul român în 2012 în
materie de politici economice.

A. Care este măsura de
stimulare absolut necesară
în 2012 pe care ar trebui să o
ia guvernul?
Măsura absolut necesară care a găsit
cel mai mare consens este cea de
reducere a contribuţiilor sociale.
Regândirea politicilor salariale, prin
diminuarea CAS şi CASS mai întâi întrun procent mic, cu anunţarea unui
calendar multianual de scăderi ulterioare
pare a fi direcţia de stimulare care ar fi
benefică economiei. În general
scăderea impozitelor (de exemplu TVA)
este văzută ca un factor pozitiv pentru
relansarea creşterii economice.
Accelerarea absorbţiei fondurilor
europene este în continuare
nominalizată ca o măsură urgentă pe
care guvernul trebuie să o ia (vezi în a
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treia secţiune a raportului cu ce ne
alegem din fondurile europene şi, mai
ales, de ce). Mai mult, aceasta trebuie
să fie însoţită de instrumente de
responsabilizare a instituţiilor publice
care au în derulare asemenea proiecte –
prefecturi, consilii judeţene sau primării.
Nu în ultimul rând, panelul nostru indică
încă o dată ca sursă de probleme în
economie corupţia şi întreprinderile de
stat ineficiente şi clientelare. Aşadar, e
nevoie de restructurarea drastică a
sectorului public şi a companiilor de stat
şi eliminarea stimulilor nepotriviţi,
generatori de privilegii.

B. Care este cea mai rea
măsură care ar trebui
evitată de guvern în 2012?
La acest capitol accentul a fost pus pe
faptul că suntem în an electoral şi ne
aşteaptă multe derapaje în materie de
cheltuire a banului public. Astfel, a
predominat printre răspunsuri ideea că
guvernul actual nu trebuie să
realizeze investiţii în exces, nu
trebuie să crească cheltuielile publice
deoarece ar avea ca efect doar o
redistribuţie a resurselor existente, în
detrimentul sectorului privat şi ar servi
clientelismului politic. Mai mult, ar
destabiliza echilibrul macroeconomic
fragil pe care statul român a reuşit să-l
atingă în anul precedent.
În acelaşi ton de menţinere a disciplinei
macro, o altă măsură nocivă care
trebuie evitată este ieşirea din

acordul cu FMI. Fondul Monetar şi
condiţionalităţile impuse de acesta sunt
văzute ca garanţi ai evitării derapajelor
fiscale şi monetare din partea
autorităţilor publice.

C. Când ar fi bine pentru
România să adere la zona
euro?
Majoritatea experţilor care au răspuns la
această întrebare sunt de părere că
România nu este încă pregătită să
adopte moneda unică europeană şi, mai
mult, că nu poate fi un subiect serios
pentru ţara noastră astăzi. Pe de o parte
economia este încă instabilă, fiind
necesară o disciplină monetară şi fiscală
riguroasă, iar pe de altă parte zona
euro în sine necesită să se redefinească
şi să îşi rezolve problemele.
Recomandarea care a reunit cea mai
mare parte a panelului este ca trecerea
la euro să se realizeze în următorii 10
ani (în a doua secţiune a raportului
argumentăm de ce aceasta trebuie să
aibă loc chiar după 2020). Economia
românească nu este pregătită încă să
facă faţă cerinţelor de competitivitate
presupuse de zona euro şi sunt
necesare restructurări ale economiei
înainte de a trece testul de foc. Mai mult,
evenimentele recente ne dau de înţeles
că zona euro va suferi transformări şi
restructurări, în prezent fiind mai benefic
pentru România să se situeze în afara
ei.
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II. Euro, mai devreme
sau mai târziu?

Accelerarea intrării în zona euro poate
avea rezultate traumatizante pentru
economia românească - şomaj şi
creştere economică redusă, sau
acumularea dezechilibrelor de genul
celor văzute la ţările PIIGS. România nu
va fi real pregătită să adere la Uniunea
Monetară decât după restructurarea şi
consolidarea competitivităţii economiei.
Cel mai probabil după 2020.

Criza economică globală care a început
în 2007 şi afectează România din 2008
a scos la suprafaţă o mulţime de
ineficienţe atât ale sistemelor monetare
globale, cât şi ale sistemelor prin care
politicile economice reacţionează în
astfel de situaţii. Între acestea, structura
pe care s-a construit zona euro a fost
cel mai grav afectată. În acelaşi timp,
exemple precum Grecia, Portugalia,
Irlanda şi Spania au ridicat foarte multe
semne de întrebare în legătură cu
beneficiile aderării la zona euro. Astfel, o

mare parte din ţările care erau pregătite
să intre în zona euro au decis să amâne
adoptarea monedei unice. România a
făcut asta în 2010, iar acum data
oficială de aderare la zona euro este
2015. Motivul principal prezentat de
oficialităţi a fost criza economică. În
realitate, România nu avea cum să
îndeplinească condiţiile nominale
impuse de Tratatul de la Maastricht
până în 2012. Este oare şi 2015 prea
devreme? Sau, mai bine zis, în condiţiile
actuale mai este adoptarea euro o
opţiune pentru România, având în
vedere că zona euro se luptă să
supravieţuiască?
România a intrat în UE în 2007, iar prin
tratatul semnat se obligă să adopte
moneda euro. Aşadar, România nu are
opţiunea de a nu adopta euro ci doar de
a amâna momentul. Din punctul de
vedere al zonei euro condiţiile de
aderare sunt foarte clare şi ele sunt
stipulate în Tratatul de la Maastricht,
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criteriile de aderare fiind împărţite în
criterii monetare şi criterii fiscale.
Criteriile de convergenţă de la
Maastricht sunt criterii care în viziunea
liderilor zonei euro caracterizează o
economie „sănătoasă”: rată scăzută a
inflaţiei, finanţe publice sănătoase şi o
rată de schimb stabilă. În cazul în care
criteriile sunt îndeplinite, se poate
presupune că economia ar putea adopta
moneda unică. Conformitatea cu

criteriile ar trebui să asigure, dar după
cum ştim acum nu reprezintă o garanţie,
faptul că economia va rămâne
competitivă după aderarea la Uniunea
Monetară, şi că nu va fi o povară pentru
alte state membre. Realitatea a
demonstrat că lucrurile stau altfel.

Tabel 1. România şi gradul de îndeplinire a criteriilor de la Maastricht

Criteriu
1. Deficit bugetar
2. Datorie publică
3. Rata inflaţiei

Maxim 3% din PIB
Maxim 60% din PIB
1.8%+1.5%=3.3% (2011)

4. Dobânzi nominale pe
termen lung (10 ani)
5. Cursul de schimb

2.4%+2% = 4.4%

Situaţie criteriu în
România
Îndeplinit (doar pe cash)
Îndeplinit
Nu încă, pentru 2011 =
5.8%
Nu încă, pentru 2011 = 7%

2 ani ERM II fără
devalorizare

Ce spune teoria despre
aderarea la zona euro
1.1 Ce ne aduce
Cel mai vehiculat beneficiu pentru
aderarea la zona euro este eliminarea
costurilor de tranzacţie atât pentru
companii, cât şi pentru persoane fizice.
Eliminarea acestor costuri ar trebui să
contribuie la creşterea productivităţii
totale a factorilor de producţie.
Aceste costuri pot fi împărţite în două
grupuri. Primul grup cuprinde costurile
financiare care însoţesc operaţiuni de

schimb valutar şi costurile de acoperire
a riscului derivat din volatiliatea ratei de
schimb. Al doilea grup include costurile
administrative (costuri in-house)
suportate de companii, ca urmare a
alocării de resurse pentru activităţile
legate de operaţiuni de schimb valutar
(personal specializat în tranzacţionarea,
înregistrarea şi vinderea de produse
care au la bază cursul valutar).
Un calcul exact al acestor costuri pentru
societate nu este foarte uşor. În plus,
acest cost suportat direct sau indirect de
marea parte a societăţii reprezintă un
beneficiu pentru sistemul financiar
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bancar. Totuşi, există trei metode de
calcul al acestui cost prezentate în
literatura de specialitate.
O metodă de a calcula costurile
financiare pentru societate are la bază
veniturile băncilor din operaţiuni de
schimb valutar. O altă metodă de
estimare a costurilor financiare este de a
folosi informaţii cu privire la costurile
diferitelor tipuri de operaţiuni de schimb
valutar şi de mărimea şi numărul de
tranzacţii încheiate. A treia metodă de
estimare a costurilor financiare
utilizează date din balanţa de plăţi a
ţării, precum şi estimări ale experţilor şi
informaţii de la dealerii de schimb
valutar.
După cum se poate observa, aceste
costuri sunt abordate din punctul de
vedere al companiilor şi al
persoanelor fizice, dar nu şi din cel al
băncilor. Pierderea veniturilor din
tranzacţii valutare poate duce la
concedierea personalului specializat în
acest domeniu. Mai mult, reducerea
veniturilor poate să ducă chiar la
închiderea unor instituţii din sistemul
bancar. Nu există informaţii publice, dar
băncile încă se bazează pe tranzacţiile
valutare în numele clienţilor pentru
veniturile din trezorerie.
În plus, trebuie remarcat faptul că în
urma aderării la zona euro doar costurile
de tranzacţie cu privire la rata de schimb
leu / euro vor fi eliminate, în timp ce
costurile care stau la baza
tranzacţiilor care implică alte valute
vor rămâne. Ne referim aici în primul
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rând la acele tranzacţii care sunt
decontate în USD.
Este de subliniat faptul că impactul
determinat de eliminarea costurilor de
tranzacţie asupra PIB-ului depinde de
capacitatea economiei de a muta
resursele de muncă şi de capital, care
până acum au fost angajate în
desfăşurarea operaţiunilor de schimb
valutar, spre alte arii de activitate.
Un alt beneficiu identificat este acela de
eliminare a costului presupus de
gestionarea riscului cursului de
schimb. Ca urmare, ar trebui ca ratele
dobânzilor pe piaţa internă să scadă, iar
reducerea costurilor de capital ar trebui
să conducă la o creştere a investiţiilor
interne.
Nu în ultimul rând, calitatea de membru
în Uniunea Monetară şi eliminarea
corespunzătoare a costurilor de
tranzacţie şi a riscurilor cursului de
schimb ar contribui, pe termen lung, la
extinderea comerţului exterior dintre
România şi zona euro. Acest lucru ar
trebui să atragă după sine creşterea
investiţiilor şi îmbunătăţirea
productivităţii asociate cu un aflux de noi
tehnologii.

1.2 Ce ne costă
Mai mult decât orice criza globală a scos
la suprafaţă importanţa costurilor pe
care trebuie să le suporte o societate
după aderarea la zona euro.
Cel mai important cost şi cu implicaţii pe
care abia acum începem să le înţelegem
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provine din pierderea politicii monetare
proprii. Odată cu adoptarea euro,
politica monetară care stabileşte
dobânzile de pe piaţa monetară va fi
implementată de Banca Centrală
Europeană (BCE) fără să ia în
considerare anumite particularităţi ale
unei economii sau ale alteia. În plus,
aderarea la zona euro presupune
pierderea funcţiei de stabilizator pe care
rata de schimb liberă o poate avea
pentru economie.
O rată de schimb care este
determinată de piaţă poate prelua din
tensiunile acumulate în economie. De
exemplu, atunci când economia creşte
peste potenţial, rata de schimb se va
aprecia ducând la o competitivitate mai
mică a economiei şi o temperare a
ritumului de creştere. Pe de altă parte,
când economia a suferit un şoc negativ
al cererii şi produsul intern scade, valuta
proprie se va deprecia crescând
competitivitatea prin intermediul preţului
mai mic al exporturilor şi trăgând, astfel,
economia în sus.
Intrarea într-o uniune monetară şi
renunţarea la politica monetară
autonomă aduce în prim-plan problema
legată de flexibilitatea pieţei forţei de
muncă. După aderarea la zona euro,
ajustarea salariului real, sau libera
circulaţie a forţei de muncă, va deveni
singurul mecanism, în afară de politica
fiscală, care pot atenua efectele
negative ale unor şocuri asupra cererii
agregate.
Să luăm un exemplu practic în care
apare un şoc negativ asimetric,

concentrat pe o singură ţară sau o
regiune în interiorul zonei euro. Ca
urmare, regiunea suferă o scădere a
cererii, o reducere a producţiei şi a
ocupării forţei de muncă. În cazul în care
factorii de producţie, forţa de muncă şi
capitalul, sunt suficient de mobili,
mişcarea lor dintr-o ţară ce a suferit un
şoc negativ la nivelul cererii într-o ţară
care are o creştere a cererii ar putea
permite o revenire la echilibru
macroeconomic în ambele ţări şi o
reducere a creşterii şomajului. Cu toate
acestea, eficienţa practică a acestui
mecanism este limitată, în primul rând,
de mobilitatea scăzută a capitalului de
producţie şi de cea a forţei de muncă –
unde pe lângă limitele insituţionale
există şi bariere de limbă şi de cultură.
Pentru România, chiar şi la 5 ani după
aderare, forţa de muncă nu poate să
circule liber în toate ţările din UE.
În această situaţie, de mobilitate limitată
a forţei de muncă, efectele negative ale
şocurilor asimetrice pot fi diminuate, în
principal, prin ajustări ale salarialului
real. Dar piaţa românească a muncii nu
are un mecanism care să funcţioneze în
direcţia atenuării efectelor negative ale
şocurilor asimetrice. Ca în orice
economie cu o istorie recentă marcată
de comunism există o rigiditate naturală
a salariilor reale. Prin urmare,
eliminarea monedei naţionale şi
renunţarea la politica monetară poate
duce la creşterea şomajului şi
scăderea veniturilor într-o economie
cu salarii rigide şi lovită de un şoc
similar celui din 2008 – retragerea
capitalurilor pe termen scurt. În lipsa
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politicii monetare, politica fiscală trebuie
să preia rolul de stabilizator în
economie.

Ce ne arată experienţa
unor ţări cu structură
similară, dar totuşi
mult mai performante?
În momentul evaluării costului de
abandonare a politicii monetare
autonome vulnerabilitatea ţării la
şocurile asimetrice este de o importanţă
majoră. Evaluarea acestei vulnerabilităţi
este influenţată de modul în care
ciclurile de afaceri din ţara în cauză şi
restul uniunii monetare sunt
sincronizate. În cazul în care ciclurile de
afaceri sunt convergente, şocurile
asimetrice sunt relativ mai puţin
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frecvente. În aceste condiţii, necesitatea
menţinerii unei rate de schimb flexibile
care să permită o ajustare automată a
economiei după ce aceasta a fost
afectată de şocuri pe canalul cererii
externe este mai mică.
Gradul de integrare economică între ţări,
în special integrarea comercială, este un
factor-cheie care afectează gradul de
convergenţă. Cu cât relaţiile comerciale
dintre state sunt mai puternice, cu atât
mai mare este convergenţa. Acest lucru
contribuie la o creştere în aliniere a
ciclurilor de afaceri. În cazul ţării noastre
70% din comerţul exterior se efectuează
cu ţări membre ale Uniunii Europene.
Graficul următor arată corelaţia între
creşterea economică trimestrială din UE
şi România, confirmând cele afirmate
mai sus.

Fig.1 Creşterea economică trimestrială din UE şi cea din România (% PIB)
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Din păcate, România are o balanţă
comercială pe deficit în relaţia cu UE şi
zona euro – importă mai mult decât
exportă. Teoretic aderarea la zona euro
ar trebui să conducă la creşterea
volumului exporturilor către această
zonă. Dar, cum competitivitatea
produselor româneşti nu ar mai putea fi
îmbunătăţită printr-un curs de schimb
depreciat, ar fi nevoie de o industrie a
exporturilor mult mai productivă. În
primă fază, dacă această industrie nu
este restructurată există riscul ca

exporturile României către statele din
zona euro să scadă după aderarea la
UEM. Experienţa ţărilor din zona euro
arată că este foarte greu să treci din
postura de importator net în cea de
exportator net odată cu intrarea în
UEM. Chiar şi după 11 ani, ţările care au
intrat în zona euro cu o balanţă
comercială indicând un deficit în relaţia
cu statele din această zonă, nu au putut
să schimbe situaţia. Din contră, în ultimii
ani lucrurile s-au înrăutăţit pentru
acestea (vezi Fig. 2).

Fig. 2 Evoluţia balanţei comerciale (milioane euro)
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Până în 2008 pierderea independenţei
monetare cât şi a propriei valute erau
analizate prin prisma reducerii costurilor
de tranzacţionare şi a scăderii
dobânzilor nominale. Nu se înţelegea în
acel moment că aceste beneficii pot fi
eliminate de existenţa anumitor rigidităţi
dintr-o economie. În plus, s-a dovedit că
majoritatea beneficiilor prezentate în
favoarea adoptării monedei unice erau
foarte nocive pentru un anumit tip de
ţări.
Statele membre care se confruntă astăzi
cu probleme majore în interiorul zonei
euro sunt toate ţări care au îndeplinit
condiţiile stipulate în Tratatul de la
Maastricht. Şi totuşi, Grecia a intrat în
faliment iar Portugalia, Irlanda, Spania şi
Italia sunt într-o situaţie din ce în ce mai
dificilă – în această ordine. Astfel,
simpla îndeplinire a condiţiilor
Tratatului de la Maastricht nu
garantează o dezvoltare sustenabilă
în cadrul Uniunii Economice şi
Monetare.
În acelaşi timp există şi state care au
beneficiat major de pe urma adoptării
monedei unice. Pentru a avea o imagine
cât mai corectă a „vieţii după aderare”
România trebuie să înţeleagă ce tip de
economie are: mai aproape de grupul
ţărilor PIIGS sau mai aproape de cea a
Germaniei, Olandei sau a Austriei.
Experienţa ţărilor din grupul PIIGS
este mult mai relevantă pentru
România decât cea a statelor baltice,
Cehia, Slovenia sau Slovacia, pentru
că primele au avut parte de un întreg
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ciclu economic în interiorul zonei
euro.
O asumpţie majoră a zonei euro a fost
aceea că ţările cu productivitate redusă
vor converge către cele cu productivitate
mare în interiorul UEM. Astăzi realitatea
a demonstrat că această teorie a
convergenţei reale nu funcţionează.
Acest lucru s-a datorat în principal
ritmului de creştere al salariilor nominale
diferit de la o ţară la alta.
Pentru ţările din grupul PIIGS aderarea
la zona euro a accelerat unele probleme
mai vechi. Un prim exemplu, costul forţei
de muncă pe angajat a crescut cel mai
rapid exact în acele ţări care astăzi au
probleme de competitivitate. Numai în
Germania aceste costuri au crescut sub
media UE27.
Aceeaşi tendinţă, cu excepţia Irlandei,
se observă şi în cazul indicatorilor de
productivitate, atât pe angajat cât şi pe
oră. Intrarea în zona euro nu a dus la o
creştere a productivităţii pentru ţările mai
puţin competitive precum Grecia şi
Portugalia. Acest lucru se datorează în
mare parte creşterii salariilor nominale
mult mai rapid în aceste ţări decât în
restul ţărilor din zona euro.
Considerând aceeaşi parametrii vedem
că România este astăzi într-o situaţie
mult mai precară decât erau ţările PIIGS
la momentul aderării lor la zona euro.
Astfel, România are mult mai multe
ajustări de făcut, în afara celor
nominale, care sunt mult mai dureroase
pentru economie şi necesită mult mai
mult timp. România trebuie să devină
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competitivă pentru a se dezvolta în
interiorul zonei euro iar pentru
aceasta trebuie să crească

productivitatea, atât a forţei de
muncă cât şi a capitalului.

Fig. 3 Costul forţei de muncă pe angajat (indice 2005=100)
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Fig. 4 Productivitatea pe angajat (EU27=100)
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Fig. 5 Productivitatea pe oră lucrată (EU27=100)
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Fig. 6 Costul cu forta de munca pe angajat (2005=100)
180.0
160.0

EU27

140.0

Germany

120.0

Romania

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0

Sursa: Eurostat

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0.0

20

România 2012

Fig.7 Productivitatea pe angajat (EU27=100)
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Fig. 8 Productivitatea pe oră lucrată (EU27=100)
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Cele trei figuri arată două lucruri foarte
clare. În primul rând, in România costul
cu forţa de muncă pe angajat este
mai mare decât media UE şi, în loc să
se apropie de cel al Germaniei sau de
media UE, continuă să crească. Anii
de criză economică nu au afectat cu
nimic acest cost, deşi pentru ţările din
PIIGS el a cunoscut o diminuare
agresivă de la maximul atins în 2008.

În al doilea rând, semnalele date de
indicatorii de productivitate nu sunt
încurajatori. Cum este normal, România
a avut un ritm de creştere al
productivităţii mare până în 2008. La un
an după intrarea în UE, creşterea
productivităţii s-a oprit şi chiar a început
să scadă. O parte a acestei dinamici
poate fi explicată de accelerarea
costului cu forţa de muncă în 2007 şi

Societatea Academică din România (SAR)
2008, cost ce a continuat să crească şi
în 2009-2010, deşi la o rată mai
scăzută, în timp ce PIB-ul a cunoscut o
rată de creştere negativă pentru aceeaşi
perioadă.

Concluzii
Pentru a putea adera la zona euro
România trebuie să îndeplinească aşa
numitele criterii de convergenţă
nominală stipulate în Tratatul de la
Maastricht. Teoretic există şanse mari
ca acestea să fie îndeplinite la
sfârşitul lui 2012 pentru ca România
să intre în sistemul ERM II la
începutul lui 2013 şi să adopte
moneda euro în 2015.
În acelaşi timp este imposibil pentru ţara
noastră să reducă din decalajul faţă de
statele din zona euro în ceea ce priveşte
competitivitatea. Adoptarea monedei
euro în 2015 ar pune economia
României în competiţie cu celelalte ţări
din zona euro, ea pornind dintr-o poziţie
mult mai dificilă decât cea în care au
fost ţările PIIGS. În această situaţie
România va fi forţată ori să se
restructureze foarte rapid, ceea ce va
însemna şomaj şi creştere economică
redusă, ori să acumuleze dezechilibre
de genul celor văzute la ţările PIIGS:
creşterea deficitelor externe şi a datoriei
publice. Chiar şi în cazul acumulării de
deficite şi datorie publică, aşa cum am
văzut în cazul PIIGS, la un moment dat
tot este nevoie de o restructurare reală a
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economiei pentru a creşte
competitivitatea.
Experienţa ţărilor PIIGS a arătat că
restructurarea reală a economiei în
interiorul zonei euro este bruscă şi cu
costuri foarte mari – şomaj, scăderea
producţiei. În acelaşi timp, tot experienţa
acestora, dar mai ales a Greciei, arată
că recuperarea după o asemenea
restructurare este lentă, mult mai lentă
decât dacă ţara ar fi parcurs această
perioadă în afara zonei euro. După
recentul faliment cele mai optimiste
scenarii nu dau şanse Greciei de a
reveni la creşterea medie a perioadei
1980-2007 (2.1%) mai devreme de
2020.
România s-a angajat ferm ca la un
moment dat să adopte moneda unică
europeană şi în această privinţă nu are
de ales. Dar poate să aleagă momentul
cel mai bun de aderare la zona euro.
Din punct de vedere al parametrilor
nominali acesta pare a fi 2015. Din
punct de vedere al convergenţei reale
şi al costului pe care aceasta îl
presupune, o dată mai realistă ar fi
după 2020. În acest fel avem şansa să
beneficiem din plin de următoarea
perioadă de creştere economică în afara
zonei euro şi, în acelaşi timp, să se
restructureze economia. Altfel, există
riscul ca în perioada de boom să
acumulăm aceleaşi dezechilbre pe care
le-am văzut în cazul PIIGS şi în
perioada de ajustare România să fie
exact unde sunt astăzi Grecia şi
Portugalia.
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III. Cu ce ne alegem
din fondurile europene
pentru dezvoltare regională
şi de ce?

Slaba corelare între obiectivele Planului
Naţional de Dezvoltare 2007-2013,
ţintele POR şi rezultatele reale din
proiecte, împreună cu abordarea
centralizată a managementului
Programului afectează negativ absorbţia
strategică a fondurilor europene pentru
dezvoltare regională şi nu încurajează
dezvoltarea capacităţii administrative a
ADR-urilor.

ANALIZA STĂRII DE FAPT
Se vorbeşte foarte mult, şi pe bună
dreptate, de rata slabă a absorbţiei
fondurilor europene. Această secţiune
din raportul anual SAR ia o perspectivă
diferită: analizăm programul cu rata de
absorbţie cea mai mare, dar şi unde
necesitatea utilizării eficiente a fondurilor
are cea mai mare miză. Cel mai recent
raport Eurostat privind evoluţia regiunilor
de dezvoltare până în anul 2009 arată
că România şi Bulgaria se află pe
ultimele locuri în ceea ce priveşte
dezvoltarea regională. Şase regiuni din
România se află în “topul” celor mai
sărace 20 de regiuni din Uniunea
Europeană (UE) din punct de vedere al
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nivelul PIB-ului pe cap de locuitor
(calculat la paritatea puterii de
cumpărare), “recordul” aparţinându-i
Regiunii Nord Est (judeţele Suceava,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui),
cu doar 29% din media UE. La polul
opus, previzibil, se află capitala,
regiunea Bucureşti-Ilfov având un PIB
per capita de 111% din media UE.
Media naţională nu atinge însă nici
jumătate din media europeană: 47%1.
Aceste disparităţi nu sunt o noutate.
Conform Perspectivei Financiare 20072013, întreg teritoriul României se
încadra sub Obiectivul „Convergenţă”,
întrucât PIB/locuitor în regiunile de
dezvoltare era sub 75% din media UE25. De asemenea, România a fost
eligibilă în ceea ce priveşte Fondul de
Coeziune (axându-se în principal pe
transport şi mediu), deoarece VNB era
mai puţin de 90% din media UE-252. Ce
este însă de actualitate începând cu
2007 este existenţa unui program
dedicat dezvoltării acestor regiuni:
Programul Operaţional Regional (POR)
a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini şi
promova o dezvoltare economică şi
socială durabilă şi echilibrată teritorial a
celor opt regiuni de dezvoltare prin

1

“Regional GDP per capita in 2009: seven capital
regions in the first ten places”, Eurostat News
Release, 13 martie, 2012.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=STAT%2F12%2F38&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en
2

Guvernul României, Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă 2007-2013, p. 152.
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îmbunătăţirea infrastructurii şi a mediului
de afaceri3.
Scopul lucrării este de a examina
manifestarea problemelor care au
împiedicat sau care încă intervin în buna
gestionare a fondurilor europene prin
POR. Informaţiile solicitate de către
SAR celor opt ADR-uri pe baza Legii
544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, în
principal rapoartele de activitate
pentru anii 2007-2010, alături de
Raportul de evaluare intermediară a
POR (2007-2009) solicitat de la MDRT
vor fi analizate pe parcursul
prezentului raport. Pentru verificarea
măsurii în care au fost îndeplinite
recomandările acestuia din urmă cu
scopul îmbunătăţirii performanţei
administrative după anul 2009, au fost
de asemenea analizate atât procesele
verbale ale CM POR din 2010 şi 2011,
cât şi Rapoartele Anuale de
Implementare pentru 2009 şi 2010. Nu
în ultimul rând, interviuri cu înalţi
funcţionari din cadrul ADR-urilor au
atras atenţia asupra celor mai
importante probleme raportate în
documentele menţionate mai sus şi au
relevat planurile acestora pentru
următoarea perioadă de programare
2014-2020.
Fundamental, raportul prezintă două
cauze majore ce trebuie rezolvate cât
mai urgent de către autorităţile
3

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Autoritatea de Management pentru POR, Documentul
Cadru de Implementare a POR 2007-2013, august
2011, p. 6.
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resposabile. Mai puţin vizibilă, dar
esenţială, este proasta planificare şi
stabilire a obiectivelor strategice ale
Planului National de Dezvoltare (PND)
pentru perioada 2007-2013, care nu
sunt corelate într-un mod satisfăcător cu
ţintele POR şi cu rezultatele proiectelor
la nivelul regiunilor. În aceeaşi măsură,
puternica centralizare a prezentului
cadru instituţional, legal şi procedural nu
permite regiunilor prioritizarea
proiectelor în funcţie de nevoile locale
de dezvoltare şi nici nu încurajează
consolidarea capacităţii administrative a
acestora de a crea strategii de
dezvoltare regionale la un nivel adecvat
pentru perioada 2014-2020.
Ţinând cont de faptul că măsura în care
paşii urmaţi de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului
(MDRT) – ce reprezintă Autoritatea de
Management pentru POR (AM POR) –
au corectat deficienţele semnalate în
rapoartele deja realizate şi sesizările
făcute până acum va fi apreciată în
următorul raport multianual de evaluare
programat să înceapă la sfârşitul lui
2012 – o dată târzie pentru a putea
folosi concluziile acestuia pentru
perioada 2014–2020 –, raportul de faţă
propune schimbări de perspectivă
timpurii, care să aşeze viitorul cadru de
programare pe coordonate de eficienţă
mai ridicate şi mai bine corelate cu
realitatea.
La sfârşitul lunii ianuarie 2012, POR
înregistra cea mai bună rată de
absorbţie (privită din prisma plăţilor

interne către beneficiari): 26% plăţi
interne, din care 11,73% (437,24
milioane Euro) reprezintă
rambursările directe de la CE4. Rata
contractării în cadrul POR este bună,
dar rata absorbţiei externe/efective
(privită din prisma plăţilor efectuate de
către CE beneficiarilor din România)
este destul de scăzută, i.e. multe
proiecte sunt în implementare, dar
finalizarea este foarte slabă. Până la
sfârşitul lunii feburarie 2012, au fost
depuse 8 076 de proiecte, 3 029 au fost
aprobate, iar 2 677 (13,3 miliarde lei) au
fost contractate5. În martie 2012, POR
înregistra o rată de contractare de 58%6.
Tabelul 1 prezintă cea mai recentă
statistică disponibilă atât cu privire la
gradul de contractare pe fiecare
Domeniu Major de Intervenţie (DMI) – în
cazul unora înregistrându-se o depăşire
de peste 100% raportată la fondurile
alocate – şi pe fiecare regiune, cât şi la
nivelul întregului POR. După cum se
observă, contractarea este întârziată pe
Axa 1 (Poli de creştere şi Poli de
dezvoltare urbană), pe Axa 4
(Reabilitarea siturilor industriale) şi pe
Axa 5 (Promovarea potenţialului turistic).
Cea mai mare diferenţă între rata
4

Ministerul Afacerilor Europene, Stadiul Absorbţiei
Fondurilor Structurale şi de Coeziune, 31 ianuarie
2012, http://www.dae.gov.ro/articol/2687/stadiulabsorb-iei-fondurilor-structurale-i-de-coeziune-31ianuarie-2012
5
Miruna Badea, „Cea mai bună rată de absorbţie a
fondurilor UE, la Ministerul Dezvoltării. Cea mai
proastă, la Mediu”, Ziarul Financiar, 15 martie, 2012.
6
Roxana Sima, „Cătălin Vătafu: <Ieşirea României
din criză se bazează pe un aflux puternic de fonduri
europene>”, Res Publica,
http://respublica.ro/revista/articol.php?id=127
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contractării şi plăţile către beneficiari
există pe AP 1 (Poli de dezvoltare
urbană). Regiunile care au rămas cel
mai în urmă în ceea ce priveşte
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absorbţia sunt Bucureşti-Ilfov şi Sud Est.
Restul regiunilor se găsesc relativ la
acelaşi nivel, în afară de Nord Est care
se plasează în fruntea clasamentului.

Tabel 1: Gradul de contractare a fondurilor comunitare pe domenii şi regiuni (%)
Regiune %
POR %
DMI
NE
SE
S
SV
V
NV
C
BI
Poli de creştere
15
46
0
7
11
0
43
0
NA
Poli de dezvoltare
13
52
26
0
10
0
0
0
NA
Centre urbane
64
101
0
89
85
98
0
118
0
Infrastructura rutieră
114
126
123
117
117
123
116
101
74
Infrastructura de
73
109
80
141
51
13
120
19
0
sănătate
Infrastructura socială
43
86
54
13
36
28
61
41
0
Echipamente situaţii
74
53
73
69
69
93
81
77
96
de urgenţă
Infrastructura
73
104
54
84
78
90
66
73
3
educaţională
Infrastructura de
27
48
1
16
25
31
32
51
6
afaceri
Situri industriale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Microîntreprinderi
20
13
16
8
19
33
20
31
25
Patrimoniu cultural
78
92
100
37
106
101
73
96
0
Cazare şi agrement
53
91
61
26
41
64
45
73
9
turistic
Promovarea turismului
8
9
3
6
2
3
3
15
0
POR
76
47
52
56
58
54
56
21
54
Sume contractate
451,19 231,04 272,52 285,19 219,08 237,72 223,55
79,91
2 000,19
(milioane Euro)
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Raportul Anual de Implementare POR (2010), mai
2011, p. 17; p. 30

Tabelul 2 prezintă datele disponibile
atât pentru etapa evaluării şi selecţiei
(situaţia proiectelor depuse şi
contractate), cât şi pentru etapa
monitorizării şi implementării (situaţia
prefinanţărilor şi rambursărilor). După
cum se poate observa, numărul
proiectelor depuse este relativ mare, dar
numărul contractărilor, al prefinanţărilor
şi al rambursărilor reflectă problemele
structurale şi de gestionare. Majoritatea
ADR-urilor au subliniat probleme

asemănătoare: capacitatea limitată a
beneficiarilor de a pregăti proiectele şi
actele necesare, numărul mare de
contestaţii în urma achiziţiilor publice,
întârzierea sau imposibilitatea obţinerii
creditelor, supraaglomerarea activităţii
Agenţiilor, numirea lentă a evaluatorilor
independenţi, resurse umane limitate,
întarzieri în fluxul de numerar atât către
Agenţii, cât şi către beneficiari, calitatea
slabă şi ritmul lent de derulare al
proiectelor.
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Tabel 2: Situaţie proiecte depuse, contractate şi flow-ul fondurilor pentru proiectele contractate
Proiecte
contractate

Flow-ul fondurilor pentru proiectele contractate
Rambursări

Prefinanţări

2010: 147
2009: 61
2008: 40

2010: 86 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 60
2009: 43
2008: 3

2009: 19 transmise, 13 aprobate

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010 – martie
2011: 134
2009: 62
2008: 7
2010: 57
2009: 87
2008: 3

2010: 110 aprobate

2010: 150 transmise, 144 aprobate
2009: 31 transmise, 15 aprobate

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 60
2009: 89
2008: 3

2010: 129 transmise, 109 plătite
2009: 50 transmite, 33 plătite

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2009: 36
2008: 2

Lipsă date

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 71
2009: 99
2008: 4

2010: 205 depuse şi plătite
2009: 36 depuse şi plătite

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 181
2009: 111
2008: 40

2010: 103 aprobate
2009: 59 transmise, 49 aprobate
2008: 1 aprobată

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

2010: 67 transmise şi aprobate
2009: 34 transmise şi aprobate

Sursă: Rapoartele de activitate ale ADR-urilor (2007-2010)

Proiecte
depuse
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:
2010:
2009:
2008:
2007:

784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15
784
334
1337
15

Sud-Vest
Oltenia

SudMuntenia

Vest

Sud-Est

Nord-Vest

Bucureşti
-Ilfov

Centru

Nord-Est
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Începând cu 2009 încoace s-au realizat
mai multe rapoarte, analize şi studii7,
care pentru cine doreşte să pună cap la
cap cele mai importante probleme,
recomandări şi indicatori de situaţie ai
absorbţiei, acestea acoperă substanţial
majoritatea deficienţelor care afectează
semnificativ gestionarea fondurilor
europene în România.
Cu sprijinul Comisiei Europene,
Guvernul a luat măsuri de îmbunătăţire
a capacităţii administrative, ale căror
rezultate se aşteaptă în cursul acestui
an când a fost fixată o ţintă extrem de
ambiţioasă în raport cu nivelul absorbţiei
de astăzi. Cel mai recent plan de bătaie
în vederea remedierii situaţiei fondurilor
europene în general este Planul de
Acţiuni Prioritare (PMP), aflat sub
coordonarea ACIS (Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor
Structurale). Acesta a fost aprobat în
2011, dar încă nu şi-a făcut simţit
impactul8. În urma întâlnirii Comitetului
de Monitorizare POR (CM POR) din
noiembrie 2011, reprezentantul Comisiei
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Europene (CE) a atras atenţia asupra
faptului că măsurile avute în vedere9
încă nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor
CE. De asemenea, priorităţile cele mai
importante au fost subliniate ca fiind:
simplificarea sistemului de
implementare, îmbunătăţirea
procedurilor de achiziţii publice şi
întărirea capacităţii administrative, i.e.
relaţia AM – Agenţie de Dezvoltare
Regională (ADR) – beneficiari10.
Tabel 3: Rezultate concrete până la 31
decembrie 2010
Rezultate proiecte finalizate
9,4 km de drum judeţean reabilitat (judeţul Ilfov)
10,5 km de şosele de centură construite (centura
Ineu şi centura Braşov)
2 ambulatorii de spitale municipale reabilitate şi
dotate (Oradea şi Moineşti)
2 cămine pentru persoane vârstnice reabilitate
(Sibiu, Constanţa)
40 de unităţi mobile de intervenţie în situaţii de
urgenţă echipate (Regiunea Centru)
197 microîntreprinderi sprijinite
900 locuri de muncă create
320 m pârtie de schi realizată
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Raportul Anual de Implementare POR (2010)

7

Studiile consultate pentru acest raport sunt: Studiul
de Evaluare Intermediară a POR (ianuarie 2007 –
iunie 2009), 26 octombrie 2009; Evaluarea internă adhoc a aplicării principiului parteneriatului în procesul
de implementare a POR 2007-2013, aprilie 2010;
Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în
România, august 2010; Raportul sinteză privind
evaluările intermediare ale PO, coordonat de către
Agenţia pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale (ACIS), 2009 – 2010; Evaluarea capacităţii
administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării
regionale, decembrie 2011.
8
Obiectivul general urmăreşte blocajele deja
cunoscute: „abordarea problemelor şi deficienţelor
care afectează în cea mai mare măsură procesul de
implementare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune,
în vederea eliminării sau reducerii semificative a
barierelor din calea absorbţiei”, http://www.fonduriue.ro/

9

PMP este structurat în 7 direcţii principale de
acţiune: 1) Managementul ciclului de proiect de către
structurile responsabile de implementarea
Programelor Operaţionale (PO); 2) Aspecte financiare
privind gestionarea PO şi a proiectelor; 3) Achiziţii
publice şi contracte subsecvente; 4) Abordarea
activităţilor de control şi audit; 4) Abordarea
activităţilor de control şi audit; 5) Influenţa instituţiilolr
şi procedurilor externe sistemului de gestiune a
instrumentelor structurale asupra procesului de
evaluare, contractare şi implementare a proiectelor; 6)
Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a
structurilor responsabile de implementarea PO; 7)
Capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor.
10
Procesul Verbal al şedinţei CM POR, noiembrie
2011, p. 2.
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Din Tabelul 3 reiese clar faptul că în
decembrie 2010 rezultatele proiectelor
finalizate sunt departe de a fi
încurajatoare. După cum se observă,
până în 2010 nu a fost finalizat niciun
proiect privind renovarea vreunui spital
important la nivel regional, întrucât
ambulatoriile au depus în timp util un
număr mai mare de proiecte. Ţinând
cont de faptul că verificarea şi evaluarea
proiectelor depuse se face după regula
„primul venit, primul servit”, şi că nu
există o corelare clară între ţintele
distincte pe acelaşi DMI şi cererile
depuse, dintr-un număr preconizat de
zece, se estimează că vor fi
modernizate doar şase spitale judeţene
de urgenţă (Alexandria, Târgovişte, Baia
Mare, Botoşani, Vaslui şi Zalău), în
contrast cu 33 de ambulatorii, până în
201511. În plus, în zona Bucureşti-Ilfov
au existat blocaje administrative între
autorităţile centrale şi cele locale,
întrucât cele din urmă au ridicat obiecţii
cu privire la eligibilitatea aplicanţilor, fapt
ce a împiedicat depunerea proiectelor la
timp. Un alt exemplu poate fi reabilitarea
siturilor industriale (DMI 4.2), întrucât
obiectivul este foarte important pentru
România, dar interesul este scăzut (doar
8 proiecte depuse până în decembrie
2010 şi 1 în implementare în februarie
2012) pentru că autorităţile locale sunt:
1) descurajate de mărimea cofinanţării
(50%) şi 2) nu mai au drept de
proprietate asupra siturilor (spre
deosebire de situaţia existentă în timpul

cercetării efectuate pentru POR).
Aceeaşi situaţie există şi în cazul POS
Mediu12. Drept urmare, în 2010, CM
POR a realocat fondurile nefolosite in
cadrul DMI 4.2 către alte domenii,
aceasta fiind singura măsură luată cu
privire la acest DMI. Pentru o imagine
completă a ceea ce s-a realizat în 2010
atât în funcţie de proiectele finalizate,
cât şi de cele contractate pe fiecare Axă
şi DMI faţă de ţintele fixate pentru anul
2015, vezi Tabelul 6 din Anexă.
De ce o realizare într-asemenea măsură
sub aşteptări, când fondurile europene,
spre deosebire de alte fonduri bugetare,
sunt mult mai atent si obiectiv
programate, pe un ciclu de politică
publică impus de Bruxelles? Pentru a
răspunde la această întrebare vom
urmări problemele parcurgând întregul
ciclu: planificare, implementare,
monitorizare şi evaluare.
Tabel 4: Gradul de solicitare pe Regiuni
Cereri de finanţare
Grad de solicitare
depuse pe Regiuni
până în martie 2012
NE
198%
SE
182%
S
207%
SV
184%
V
245%
NV
200%
C
248%
BI
237%
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Stadiul implementării POR, 16 martie 2012

12

11

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Raportul Anual de Implementare POR (2010), mai
2011, p. 99.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor
Publice, Studiul de Evaluare Intermediară a POR
(ianuarie 2007 – iunie 2009), 26 octombrie 2009, p.
68-69.
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Probleme în
planificarea POR şi
stabilirea obiectivelor
Iniţial, priorităţile la nivel naţional în
ceea ce priveşte gestiunea fondurilor
europene au vizat obţinerea unui
grad cât mai înalt al depunerii,
aprobării şi contractării proiectelor,
accentul punându-se pe eficacitate în
defavoarea eligibilităţii şi calităţii
proiectelor depuse13. Astfel, în acestă
privinţă, s-a ajuns la un stadiu
avansat, întrucât mai mult de
jumătate din fondurile alocate
României prin toate Programele
Operaţionale (PO) au fost contractate
(67% la începutul anului 2012)14. Cu
toate acestea, rata de absorbţie
(plăţile interne), din nou pentru toate
PO, este mult mai mică decât rata de
contractare: la finele lunii ianuarie
2012, aceasta era de 15,60%15.
Din anul 2010, noua strategie a impus
concentrarea pe absorbţie şi
implementare. În acest sens, autorităţile
responsabile au declarat că până la
sfârşitul anului 2012 se doreşte să se
13

Aceasta a fost şi una dintre concluziile raportului
„Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în
România”, Raportul Anual de Implementare POR
(2010), mai 2011, p. 81.
14
***, „România poate atinge ţinta de 20% în
absorbţia de fonduri UE”, Business 24, 14 februarie
2012, http://www.business24.ro/guvern/politicainterna/romania-poate-atinge-tinta-de-20-la-suta-inabsorbtia-de-fonduri-ue-1507934
15
Raluca Preluca, „Stadiul absorbţiei fondurilor
structurale şi de coeziune la 31 ianuarie 2012”,
fonduri-structurale.ro, 13 februarie 2012,
http://www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10521
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ajungă la o rată de absorbţie
externă/efectivă (plăţi din partea CE)
între 20% - 25% (în condiţile în care la
sfârşitul lunii februarie 2012 era de 6,3%
faţă de 5,5% la sfârşitul lunii decembrie
201116) şi la o rată de contractare de
minimum 90%. Ţinta principală este
evitarea dezangajării prin absorbirea a
8,6 miliarde de Euro până la sfârşitul lui
201317.
Tabel 5: Gradul de solicitare pe Domenii
Grad de solicitare
Cereri de finanţare
până în martie
depuse pe DMI
2012
Dezvoltare urbană
140%
Infrastructura rutieră
268%
Infrastructura de sănătate
168%
Infrastructura socială
229%
Echipamente situaţii de
102%
urgenţă
Infrastructura educaţională
Infrastructura de afaceri
Situri industriale
Microîntreprinderi
Patrimoniu cultural
Cazare şi agrement turistic
Promovarea turismului
Solicitare POR

304% faţă de 355%
în decembrie 2010
320%
138%
260%
198%
231%
122%
207%

Toate regiunile au înregistrat un grad
ridicat de solicitare în general (după cum
se poate vedea din Tabelul 4), dar şi pe
anumite DMI (Tabelul 5). În contextul
resurselor umane limitate, una dintre
agenţii (ADR Nord Vest) a deplâns în
rapoartele de activitate din 2008 şi 2009
16

Miruna Badea, „Cea mai bună rată de absorbţie a
fondurilor UE, la Ministerul Dezvoltării. Cea mai
proastă, la Mediu”, Ziarul Financiar, 15 martie, 2012.
17
Radu Soviani, „Exclusiv: Ţintele oficiale ale
României pentru absorbţia fondurilor europene”, 3
decembrie 2011,
http://soviani.com/2011/12/03/exclusiv-tintele-oficialeale-romaniei-pentru-absorbtia-fondurilor-europene/
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faptul că suspendarea depunerii
proiectelor are loc doar atunci când se
depăşeşte alocarea cu 150%, apreciind
că necesitatea evaluării tuturor
proiectelor este o pierdere de timp şi
resurse umane în condiţiile în care cele
care depăşesc suma alocată prin POR
nu vor avea finanţare, ci vor fi puse pe
lista de rezervă. Sugestia ADR Nord
Vest a fost să se facă o prioritizare între
proiectele depuse şi evaluarea să se
concentreze în primul rând pe proiectele
ce au şanse de a fi finanţate.
Arhitectura instituţională a sistemului
de monitorizare, evaluare şi corelare
a situaţiei gestionării fondurilor
europene cu realitatea absorbţiei este
deficitară. ADR-urile se află în situaţia
în care trebuie să trimită solicitări către
celelalte Ministere pentru a cere o listă
cu proiectele existente pe celelalte PO
cu scopul de a satisface nevoia de
corelare şi evaluare, dar de cele mai
multe ori răspunsurile întârzie sau nu vin
deloc18. Chiar şi autorităţile centrale au
concluzionat că:
1. măsurile corective nu sunt suficiente
pentru a urgenta absorbţia şi
implementarea proiectelor;
2. corelarea şi cooperarea între PO
există la nivel procedural, dar nu şi în
ceea ce priveşte realizarea
proiectelor „pe teren”19.

18

Interviu cu Directorul ADR Muntenia, Liviu Muşat.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Raportul Anual de Implementare POR (2010), mai
2011, p. 83.
19

În 2008, s-a luat hotărârea de a
îmbunătăţi viteza evaluării proiectelor în
cadrul POR şi s-a luat decizia de a
exclude Comitetele Regionale pentru
Evaluare Strategică şi Corelare
(CRESC-urile)20 din circuitul verificării
acestora (evaluarea strategică urma
după evaluarea tehnică şi financiară).
Lăsând deoparte considerentele
eficacităţii, aceste entităţi erau
importante pentru că se concentrau pe
corelarea proiectelor POR cu proiectele
regionale finanţate prin celelalte PO.
Mai important decât atât, se ocupau
cu stabilirea unor priorităţi strategice
la nivel regional şi de o evaluare a
proiectelor în funcţie de impact.
Consecinţa imediată a fost că agenţiile
nu au putut prioritiza în funcţie de
nevoile acelei regiuni, iar cea pe termen
lung este că nu se face o corelare între
rezultatele POR şi obiectivele PND. În
plus, regiunile nu au independenţă de
decizie atunci când s-ar impune,
conform situaţiei regionale, de a
prioritiza un domeniu de intervenţie în
20

HG nr. 764/2007 aprobă constituirea CRESC-urilor.
Acestea reprezentau un organism regional, fără
personalitate juridică având drept scop evaluarea
gradului în care proiectele finanţabile în cadrul POR
contribuie la atingerea obiectivelor strategice de
dezvoltare a regiunilor şi corelau în regiune proiectele
finanţate/finanţabile din fonduri publice. În noiembrie
2008, HG 1383 a modificat HG iniţială şi CRESC-urile
au pierdut dreptul de a evalua strategic şi de prioritiza
proiectele depuse la nivel regional. Prin urmare,
acestea au devenit un organism consultativ care
analizează priorităţile de investiţii publice la nivel
regional cu finanţare europeană/ bugetele locale în
vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare.
Sursă:
http://www.mdrl.ro/_documente/transparenta/consulta
ri_publice/consultare65/hg.pdf
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defavoarea altuia. Evaluarea strategică
şi de impact realizată de CRESC-uri
răspundea măcar parţial acestei nevoi,
corelând rezultate din mai multe PO şi
alte proiecte regionale.
De atlfel, relaţionarea dintre CRESC-uri
şi AM POR pentru diferitele programe,
respectiv ADR-uri şi, în ultimă instanţă,
ACIS, este extrem de problematică.
Dificulăţile derivă din faptul că analizele
regionale aşa cum sunt cuprinse în
Planurile de Dezvoltare Regionale se
rezumă la obiectivele POR-ului, iar
obiectivele POR-ului general se rezumă
la indicatori totali, nediferenţiaţi pe
regiuni. Astfel, având doar un rol
consultativ, CRESC-urile trebuie să
urmărească corelări ce nu sunt realizate
la nivel programatic.
Din păcate, insuficienta capacitate
administrativă şi lipsa voinţei de a face
ceva în acest sens se constată atât la
nivel regional, cât şi la nivel central.
Regiunile nu au suficientă autoritate, dar
nici capacitatea administrativă de a
identifica obiective, de a formula
indicatori şi valori ţintă, de a aduna
datele necesare şi de a dezvolta
strategii solide care să fie în acelaşi timp
corelate cu planurile şi obiectivele de
dezvoltare naţionale şi europene.
Această situaţie problematică este
dublată de lipsa de coerenţă a
obiectivelor formulate. Prezentul cadru
de planificare „crează un sistem în care
regiunile gestionează preponderent un
program naţional de dezvoltare
regională (POR) în timp ce obiectivele
regiunilor [...] sunt reprezentate doar
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într-o variantă <medie> prin sinteza
acestora în cadrul POR”21 .
Dificultăţile de planificare între
Organismele Intermediare (OI) şi AM
POR au privit de asemenea şi
elaborarea manualului de proceduri
impus de către Minister, deoarece au
fost transmise un număr mare de
instrucţiuni, unele fiind modificate în
repetate rânduri, iar altele erau
contradictorii. Această stare de fapt a
avut un impact direct apoi asupra
implementării programului, inclusiv
derularea contractelor.

Probleme în
implementare
Obiectivul strategic al POR este acela
de a sprijini şi promova o dezvoltare
economică şi socială durabilă şi
echilibrată teritorial a celor opt regiuni de
dezvoltare prin îmbunătăţirea
infrastructurii şi a mediului de afaceri22.
Realizarea acestui scop are în vedere
alocarea fondurilor europene şi
naţionale în funcţie de gradul de
dezvoltare a regiunilor, prioritate având
acelea cel mai puţin dezvoltate, în
paralel urmărindu-se şi dezvoltarea
durabilă a oraşelor. Este evident, în
acest caz, că succesul acestui program
21

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în
domeniul dezvoltării regionale, decembrie 2011,p.7
22
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Autoritatea de Management pentru POR, Documentul
Cadru de Implementare a POR 2007-2013, august
2011, p. 6.
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stă într-o bună colaborare între nivelul
central, în primul rând AM şi Autoritatea
de Certificare şi Plată, şi structurile
regionale. Or, dovezile luate în
considerare inclusiv în studiul recent
comandat de către MDRT pentru
evaluarea capacităţii administrative a
regiunilor în domeniul dezvoltării
regionale23 confirmă faptul că există o
serie de probleme serioase, de natură
să afecteze gestionarea fondurilor
europene şi atingerea obiectivelor POR,
datorate acestei relaţii dintre “centru şi
periferie”, cum ar fi:
1. CAPACITATE REDUSĂ DE
FORMULARE A PLANURILOR
REGIONALE. La nivel regional încă
lipseşte atât capacitatea de a
identifica obiective şi măsuri potrivite
pentru realizarea lor şi de a formula
planuri de dezvoltare echilibrate, cât
şi de a le corela cu strategiile şi
ţintele de dezvoltare naţionale şi
europene.
2. PLANURI REGIONALE
NEATRIBUITE ŞI NEASUMATE DE
AUTORITĂŢI. MDRT are drept
sarcină elaborarea, implementarea şi
monitorizarea de strategii de
dezvoltare regională, deşi HG
1631/2009 nu este explicită în acest
sens. Prin urmare, MDRT nu îşi
exercită acest atribut, iar la nivelul
regiunilor (cu excepţia mecanismului
creat pentru POR), Consiliul de
Dezvoltare Regională (constituit din
reprezentanţii administraţiei publice
23

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în
domeniul dezvoltării regionale, decembrie 2011, p. 4.

locale) „nu are clar alocată o
responsabilitate pe care în mod firesc
ar trebui să o deţină – cea a
îndeplinirii planului de dezvoltare al
regiunii”24. Astfel, Planurile de
Dezvoltare Regionale nu joacă un rol
important în politicile de dezvoltare
regionale, iar realizarea obiectivelor şi
monitorizarea acestora nu sunt
atribuite clar la nivel regional.
3. ABSENŢA SUBSIDIARITĂŢII.
Abordarea centralizată din prezent
(top-down) nu permite folosirea unui
mecanism regional „care să asigure o
legătură directă între obiectivele de
dezvoltare ale regiunii, fondurile
necesare realizării acestora şi
proiectele identificate la nivel
regional”25.
Existenţa acestui tip de probleme a fost
semnalată din 2009, odată cu concluzia
evaluării intermediare ce sublinia faptul
că prezenta structură administrativteritorială a României şi
descentralizarea fiscală şi administrativă
limitată nu oferă obiectivelor POR o
„bază de justificare solidă în termeni de
structuri administrative sau de politică
regională”26.
De asemenea, cultura partenerială27
precară în ceea ce priveşte
24

Ibid, p. 7.
Ibid, p. 8.
26
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor
Publice, Studiul de Evaluare Intermediară a POR
(ianuarie 2007 – iunie 2009), 26 octombrie 2009, p.
32.
27
Dezvoltarea de parteneriate este extrem de
importantă în cadrul POR pentru că beneficiarii nu
sunt numai autorităţile locale sau firmele private, ci şi
asocierile dintre aceştia şi furnizori de servicii sociale,
25
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implementarea proiectelor şi lipsa unei
viziuni comune la nivel regional au
afectat planificarea şi gestionarea
strategiilor. Mai precis, deşi cooperare
există în primă fază, i.e. în elaborarea
strategilor şi a planurilor regionale,
acelaşi lucru nu poate fi spus şi despre
implementarea acestora la nivel local.
Un alt studiu, cel al AM POR referitor la
acest aspect28 a relevat faptul că efort
se face, dar cooperarea e dificilă pentru
că există interese divergente, termenele
nu sunt respectate, iar o structură
executivă dedicată şi un leadership
responsabil lipsesc. O nouă analiză
aprofundată – prezentată în cadrul
procesului de evaluare intermediară
POR (2011-2012) – a fost externalizată
unor experţi. Termenul este mult prea
târziu pentru a putea realiza
recomandările în timp util pentru
îmbunătăţirea implementării POR 20072013. Ce reiese cu precădere din toate
aceste rapoarte este absenţa voinţei
politice şi a leadershipului, care nu pot fi
remediate administrativ.
Defectele structurii instituţionale ce
au afectat implementarea regională
instituţii de învăţământ superior de stat, instituţii
publice furnizoare de servicii de formare profesională
continuă, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie,
instituţii de cult, ONG-uri. Prin urmare, comunicarea,
coordonarea şi colaborarea în cadrul acestor asocieri
„tematice” de tip partenerial – cum sunt cele de pe
Axa 1 unde Planurile de Dezvoltare Integrate (PIDurile) depind de existenţa parteneriatelor – este vitală
pentru implementarea adecvată a proiectelor
contractate.
28
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Evaluarea internă ad-hoc a aplicării principiului
parteneriatului în procesul de implementare a POR
2007-2013, aprilie 2010.
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au fost evidenţiate şi prin intermediul
rapoarelor de activitate ale ADRurilor. Alocările financiare (sume
destinate achiziţionării unor sedii,
consumabile, plăţii salariilor,
implementării planurilor de comunicare
şi decontări) acordate de către MDRT
prin contractele de Asistenţă Tehnică
ajung târziu la nivel regional. Întârzierile
considerabile în semnarea contractelor
şi faptul că suma acordată nu a acoperit
necesarul funcţionării adecvate au
condus la incapacitatea îndeplinirii unor
atribuţii având în vedere atât lipsa unui
spaţiu potrivit, cât şi a resurselor
financiare pentru recrutarea personalului
necesar, plata furnizorilor şi a taxelor
bugetare. În unele cazuri, finanţarea
agenţiei s-a bazat în principal pe
contribuţiile autorităţilor locale. Motivele
acestor probleme au fost modificarea
succesivă sau insuficienţa indicaţiilor
venite din partea AM POR, diferenţele
de opinii cu privire la atribuţii şi
cheltuieli, stabilirea unei date târzii
pentru depunerea Cererilor de Finanţare
la MDRT şi solicitările succesive de
clarificări. Tot pe seama AM POR este
pusă şi o parte din vina pentru lentoarea
acordării rambursărilor atât
beneficiarilor, cât şi Agenţiilor, în
principal din cauza birocraţiei stufoase.
Deficienţele în gestionarea şi
implementarea POR atât la nivelul AM
POR, cât şi al agenţiilor în ceea ce
priveşte alocările financiare întârziate pe
cale instituţională se referă de
asemenea şi la fondurile destinate
beneficiarilor. Au existat probleme
serioase în ceea ce priveşte fluxul de
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numerar către ADR-uri din cauza
întârzierilor dintre MDRT şi Ministerul de
Finanţe, dar şi din cauza calităţii
proiectelor depuse de către OI.
Problema fluxului de numerar către OI
din cauza întârzierilor din partea AM
POR, care fusese recomandat a fi
rezolvată atât printr-un nivel de control
mai scăzut aplicat de AM POR după ce
sistemul de control financiar se va fi
stabilizat, împreună cu realizarea unei
analize de risc (identificarea zonelor
unde pot apărea cele mai frecvente
erori) pentru a îmbunătăţi controlul, cât
şi prin crearea unei variante de contract
mai eficientă pentru a urgenta
procesarea cererilor de rambursare ale
OI, a primit un răspuns extrem de diferit.
Soluţia găsită şi pusă în aplicare,
centralistă, a fost înfiinţarea încă unei
instituţii în cadrul Autorităţii de
Management: „Serviciul Autorizare
Asistenţă Tehnică” în octombrie 2010.
Cu alte cuvinte, unei probleme care
cerea o soluţie de simplificare, i s-a
răspuns printr-o supra-birocratizare.
Dorinţa de a menţine puterea şi controlul
la nivel central, în defavoarea celui
regional, se vede însă cu precădere în
felul în care a fost abordată problema
semnalată în studiu cu privire la
indisponibilitatea evaluatorilor
independenţi şi, corelat cu aceasta,
timpul extrem de lung necesar pentru
derularea etapelor procesului de
evaluare, selecţie şi contractare care
depind direct de AM POR. Această
problemă este semnalată de majoritatea
ADR-urilor, care au subliniat de

asemenea numirea lentă a evaluatorilor
independenţi, uneori existând erori în
rapoartele acestora, rezultatul fiind
reluarea procedurii. Recomandarea
studiului privea mai multe măsuri. În
primul rând, la modul general, se
considera oportun ca expertiza la nivel
regional să fie dezvoltată iar rolul AM
POR să fie redus treptat. De asemenea,
se încuraja existenţa unor persoane
care pot gestiona evaluarea în cadrul OI
pentru a creşte capacitatea regională de
evaluare şi selecţia celor mai relevante
proiecte şi, nu în ultimul rând, se
recomanda stabilirea unor ţinte privind
numărul de contracte care trebuie
încheiate lunar pentru fiecare DMI
pentru a îndeplini planul de contractare.
Cu alte cuvinte, soluţiile priveau
sprijinirea capacităţii la nivel regional şi
stabilirea unor indicatori mai fini pentru o
mai bună monitorizare a parcursului
contractării şi absorbţiei. Soluţia
implementată a fost însă, din nou, foarte
diferită. MDRT a încheiat în 2010 un
acord cadru cu 3 consorţii pentru servicii
de evaluare a proiectelor, iar în prezent
numărul de contracte este raportat
săptămânal, fără însă a exista o serie de
ţinte clar stabilite, care să permită şi OI
monitorizarea realizărilor regionale pe
fiecare Axă şi DMI.
Însă poate cea mai explicită situaţie a
relaţiei problematice dintre „centru şi
periferie” ce afectează direct
implementarea Programului se referă la
dificultăţile întâmpinate de ADR
Bucureşti Ilfov (ADR BI) (vezi Tabelul
2), care atât în 2009, cât şi în 2010 se
afla pe ultimul loc în ceea ce priveşte
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contractarea şi absorbţia. Motivele
pentru care ADR BI este în această
situaţie sunt diverse, de la bugetul
alocat prin POR până la inexistenţa unui
inventar al proprietăţilor publice29:
1. Alocarea financiară cea mai mică în
cadrul POR (8,8% sau 393,10
milioane Euro);
2. Numărul mic de unităţi administrative
şi administraţii publice locale eligibile
pentru majoritatea DMI;
3. Lipsa unui consens cu privire la
investiţiile prioritare;
4. Accentul pus pe cheltuirea propriului
buget şi nu pe pregătirea actelor
necesare POR;
5. Nu a existat o planificare a atragerii
fondurilor europene în general sau un
plan de investiţii în acest sens până
în 2008;
6. Întârzieri în pregătirea proiectelor din
cauza alegerilor locale din iunie 2008
şi schimbarea subsecventă a
primarilor;
7. Probleme legate de proprietatea
terenurilor, întrucât Unitatea
Administrativ Teritorială Bucureşti nu
deţine un inventar al proprietăţilor
publice, deşi prin Legea 213/1998
acesta trebuia încheiat în anul 2000.
Recomandarea pentru rezolvarea
situaţiei viza un sprijin tripartit al
AMPOR- MDRT- Guvern în sensul luării
mai multor decizii: analiza urgentă a
portofoliului de proiecte până la sfârşitul
29

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor
Publice, Studiul de Evaluare Intermediară a POR
(ianuarie 2007 – iunie 2009), 26 octombrie 2009, p.
143.
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lui 2009, realocarea fondurilor către alte
regiuni, realizarea de activităţi (susţinute
de către MDRT şi Guvern) de informare
şi publicitate către potenţialii beneficiari
şi clarificarea unor aspecte de
eligibilitate neclare între AM POR şi
ADR BI. Tot ceea ce s-a realizat a fost
însă o serie de evenimente de informare
şi publicitate, o (altă) analiză amănunţită
a situaţiei şi o încercare de rezolvare a
problemelor specifice, pe diverse DMI
ce nu au rezolvat la un nivel satisfăcător
problema iniţială.

Probleme apărute în
etapele de monitorizare
şi evaluare a
implementării POR
Corelarea dintre obiectivele
strategice ale PND, ţintele Cadrului
Naţional Strategic de Referinţă
(CSNR), indicatorii Axelor Prioritare
POR şi rezultatele proiectelor nu se
bazează pe o metodologie solidă şi
nici nu poate fi apreciată cu
exactitate, din două motive. În primul
rând, nu se face o evaluare strategică la
nivel regional cu privire la proiectele ce
ar trebui să aibă întâietate (cele cu
impact economic şi social semnificativ).
De asemenea, evaluarea realizării unor
obiective este dificilă şi concluziile pot fi
în neconcordanţă cu realitatea din cauza
faptului că o serie de indicatori de
rezultat nu pot fi cuantificaţi pentru că ori
nu dispun de o valoare de referinţă, ori
sunt supra- sau subestimaţi sau pur şi
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simplu pentru că datele sunt inexacte
sau indisponibile. Anumite regiuni au o
nevoie mai stringentă de infrastructură
rutieră decât de renovarea clădirilor de
patrimoniu, iar o ţintă regională precisă
în acest sens, i.e. un număr necesar de
km pentru îmbunătăţirea circulaţiei în
acea regiune, corelată cu ţinta naţională
pentru 2015 ar fi putut valorifica
folosirea fondurilor europene mai bine
decat în prezent. Indicatorii de la nivel
naţional sunt ambigui şi puţin
cuantificabili, iar criteriul absorbţiei este
insuficient pentru a evalua cu precizie
atingerea obiectivelor dezvoltării
regionale echilibrate30.
În plus, monitorizarea implementării
PND-ului prin corelarea tuturor
instrumentelor financiare care
contribuie la atingerea obiectivelor
asumate nu este în sarcina nici uneia
dintre structurile/instituţiile statului.
Conform prevederilor statutare în
reglementările comunitare pentru
utilizarea instrumentelor financiare
identificate de PND 2007-2013 - atât din
fondurile europene, cât şi din bugetul
public de stat neasociat cu PO complementaritatea intervenţiilor
financiare urma să fie asigurată de către
Comitetul Naţional de Coordonare a
procesului de pregătire pentru
gestionarea Instrumentelor Structurale
(CNC). Membrii CNC erau reprezentanţii
la nivel de decizie ai instituţiilor care
coordonau programele finanţate din cele
cinci instrumente comunitare de
30

Interviu cu Directorul ADR Muntenia, Liviu Muşat.
Aceeaşi concluzie se regăseşte de astfel şi în Studiul
de Evaluare Intermediară a POR.

finanţare iar Ministerul Finanţelor,
conform PND, era responsabil de
coordonarea procesului31. Însă, prin HG
157/2008, acest Comitet a dispărut iar
funcţia de monitorizare, preluată de
ACIS, nu a mai fost specificată în
asemenea detaliu şi având această
obligativitate (conform HG 157/2008, în
ceea ce priveşte PND, se menţionează
un singur lucru, şi anume că ACIS:
“Paragraf 12. coordonează elaborarea şi
actualizarea Planului Naţional de
Dezvoltare (PND), ca instrument de
bază pentru elaborarea CSNR” (Art. 8).
Evaluarea activităţii Agenţiilor de
Dezvoltare Regională este un
deziderat greu de atins odată ce nu
au fost formulaţi din start indicatori
anuali de rezultat la nivel regional
pentru fiecare Axă Prioritară (AP) şi
domeniu de intervenţie în parte. Ideea
de a evalua performanţa ADR-urilor prin
acordarea unor scoruri în ceea ce
priveşte atingerea ţintelor de dezvoltare
regională de-a lungul tuturor Axelor şi
DMI din 2007 până în 2010 nu a fost
posibilă pentru că asemenea ţinte
cuantificabile nu există la nivel regional,
ci există numai indicatori la nivel de

31

Extras PND 2007-2013: „[a]vând în vedere
caracterul strategic al PND, va fi realizată o
monitorizare anuală, în perioada 2008-2015, a
progreselor înregistrate, concretizată în rapoarte de
implementare a PND. Coordonarea procesului de
monitorizare revine Ministerului Finanţelor Publice,
care va dezvolta o metodologie în acest sens şi va
coopera în acest proces cu instituţiile şi organismele
cu responsabilităţi în domeniile de intervenţie
relevante la nivelul PND.”
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program32 (POR fiind un program
integrat la nivel naţional) şi o serie de
obiective mai degrabă generale în
strategiile de dezvoltare regionale33.
Astfel, „indicatorii obţinuti prin
intermediul proiectelor finanţate prin
POR de la nivelul [unei regiuni] se
cumulează cu indicatorii obţinuti în
celelalte regiuni şi se vede realizarea
acestora la nivelul Programului”34.
Aceşti indicatori regionali se regăsesc în
documentaţia fiecărui proiect contractat
şi sunt cumulaţi cu cei din celelalte
regiuni rezultând astfel un număr ce
trebuie să atingă ţinta anului 2015. Prin
urmare, evaluarea la nivel central se
bazează mai mult pe nivelul absorbţiei
în fiecare regiune şi pe atingerea ţintelor
fixate pentru 2015 şi nu pe rezultatele
precise obţinute în urma implementării
unor proiecte prioritizate în funcţie de
impactul real pe care îl pot avea.
Aceasta se întâmplă deoarece nu au
fost stabilite ţinte cuantificabile pentru
fiecare regiune şi pe fiecare Axă. O
excepţie o reprezintă ADR Vest, care a
publicat în raportul de activitate din 2010
atât ţinte cuantificabile pentru indicatorii
fiecărei Axe, cât şi valoarea indicatorilor
proiectelor contractate/ contractabile.
Răspunsul ADR Vest în legătură cu
acest aspect a fost că acele ţinte
orientative au fost calculate în scop
32

Aceştia sunt prezenţi în Documentul Cadru de
Implementare al POR, august 2011,
http://www.inforegio.ro/node/10
33
Planurile de Dezvoltare Regionale conţin obiective
strategice, detaliate prin priorităţi şi acţiuni specifice
ce trebuie implementate într-un anumit orizont de
timp.
34
Răspunsul ADR Centru la solicitarea de informaţii,
februarie 2012.
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statistic la nivelul Regiunii Vest şi au fost
proporţionale cu procentul alocării
financiare pe acea regiune. Prin urmare,
a fost o iniţiativă locală şi izolată.
De altfel, evaluarea intermediară a
POR35 confirmă faptul că SMIS-ul
(Sistemul Unic de Management al
Informaţiei) nu este organizat în
principiu pe baze regionale, deşi ADRurile furnizează un nivel mulţumitor de
date cu privire la etapele procesului de
selecţie a unui proiect. De asemenea,
nu se efectuează nicio analiză regională
în mod periodic cu privire la nivelul
rambursărilor şi nu există un sistem de
prognoză sistematică pe regiuni cu
privire la rata contractării, această
informaţie fiind pregătită de obicei
pentru şedintele CM POR sau „atunci
când era necesar”36.
La nivel micro, au fost scoase în
evidenţă deficienţele în ceea ce priveşte
gestiunea şi implementarea POR atât la
nivelul AM POR, cât şi al agenţiilor37.
1. AŞTEPTĂRI SUPRAESTIMATE.
Deşi implementarea POR era
dominată de AP2, aceasta având
gradul cel mai înalt de contractare,
performanţa a fost sub aşteptările AM
35

Studiul de Evaluare Intermediară a POR (ianuarie
2007- iunie 2009) a răspuns unor întrebări legate de
sistemul de gestionare, modalitatea în care acest PO
este implementat şi a calculat probabilitatea atingerii
ţintelor stabilite pentrul anul 2015 bazându-se pe
datele restrânse disponibile la acea dată. A fost
realizat de către firma de consultanţă East West
Consulting (EWC) din Bruxelles.
36
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor
Publice, Studiul de Evaluare Intermediară a POR
(ianuarie 2007 – iunie 2009), 26 octombrie 2009, p.
33-35.
37
Ibid, p. 30 - 88.
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POR de a avea un procent de
contractare de 100% până la sfârşitul
anului 2010 pe AP2 şi AP1. În
octombrie 2011, AP1 (în special polii
de creştere) constituia un motiv de
îngrijorare pentru CM POR date fiind
diferenţele între regiuni în ceea ce
priveşte nivelul scăzut de contractare
şi implementare al proiectelor în
special din cauza mobilizării lente a
beneficiarilor şi a birocraţiei pentru
cadastru şi celei responsabile pentru
obţinerea avizelor. Prognoza arăta în
2009 că ţintele pentru drumurile
judeţene vor putea fi depăşite cu
până la de 3 ori, dar optimismul era
moderat în ceea ce priveşte
îndeplinirea ţintei pentru străzile din
mediul urban şi foarte slab pentru
drumurile ocolitoare. Cu toate
acestea, se consideră că deoarece
nu existau alocări pentru
categoriile de drumuri din această
AP, „excesul de output-uri dintr-o
categorie va compensa pentru
celelalte”38. Prin urmare, ţinta pentru
AP2 urma să fie îndeplinită în
principal datorită drumurilor judeţene,
dar reabilitarea/modernizarea
celorlalte tipuri de drumuri se aprecia
că este posibil să nu fie îndeplinită.
2. CAPACITATE DEZASTRUOASĂ DE
COLECTARE A DATELOR. Sistemul
de colectare a indicatorilor de rezultat
şi de înregistrare în SMIS era deficitar
în 2009. În plus, evaluarea corectă a
gradului de îndeplinire a indicatorilor
de rezultat nu putea fi realizată în
unele cazuri, întrucât agregarea
38

Ibid, p. 51.

datelor era distorsionată din cauza
faptului că unele proiecte contractate
nu erau înregistrate în SMIS, altele
nu identificaseră indicatorul de
rezultat, iar unii indicatori erau
subevaluaţi sau supraevaluaţi.
Acelaşi studiu identifică în bună măsură
o serie de factori interni şi externi care
au determinat situaţia absorbţiei
fondurilor europene prin POR, iar
pachetul de recomandări înaintate a fost
de asemenea clar formulat. Realitatea
arată că doar în unele cazuri a fost
posibilă abordarea problemelor
identificate la nivelul organismelor direct
implicate: în cazul răspunsului la
fluctuaţiile de schimb valutar şi a
dificultăţii de cofinanţare şi
implementare apărute din cauza crizei
economice39 şi în ceea ce priveşte
problemele survenite în urma
contestaţiilor procedurii de achiziţii
publice40. Chiar şi în aceste cazuri, a
fost nevoie ca soluţia să fie completată
de o susţinere sau de măsuri
suplimentare luate de către Guvernul
României41.

39

În mai 2010, CM POR a decis eliminarea
contribuţiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile
eligibile pentru DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” (Hot. 55/2010).
40
Protocolul privind colaborarea interinstituţională în
mecanismul de verificare a respectării normelor
privind achiziţiile publice finanţate din instrumente
structurale între Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
(ANRMAP) – Unitatea pentru Coordonarea şi
Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAC) - MDRT.
41
Acordarea unor garanţii de stat prin OG 9/2010
pentru beneficiarii publici şi HG 606/2010 pentru
beneficiarii privaţi. În ceea ce priveşte achiziţiile
publice, a fost adoptată Legea nr. 279/2011 pentru
modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică.
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În cazul unor probleme întâmpinate în
procedura de gestionare a fondurilor
deja contractate – cum ar fi de exemplu
constatarea că acolo unde se
realizează economii substanţiale faţă
de prognoză (în primul rând pe AP 2),
sistemul pentru elaborarea
prognozelor de plăţi nu este ajustat în
cazul economiilor realizate la
contractare – recomandarea şi
răspunsul concret au fost insuficiente.
Deşi recomandarea a vizat o flexibilizare
a transferului de fonduri între axe şi
realizarea selecţiei proiectelor rămase
urmărind obiectivele strategice la nivel
naţional odată ce absorbţia pe AP 2 este
asigurată, acest lucru nu s-a putut
realiza din motive de arhitectură
instituţională. Argumentul utilizat a fost
că o asemenea prioritizare strategică şi
transfer nu poate fi realizată deoarece ar
încălca regula „primul venit, primul
servit” (procedura pentru finanţarea
proiectelor prin POR). De altfel, această
regulă a fost frecvent deplânsă ca fiind
contraproductivă, atât de societatea
civilă, cât şi de către solicitanţi42.

Recomandări
Majoritatea informaţiilor de care este
nevoie pentru a schimba
comportamentul instituţional al ADRurilor sau AM către o mai bună
gestionare a fondurilor europene
există, iar inventarea de noi structuri
42

Comunicat de presă emis de către Coaliţia ONG
pentru Fonduri Structurale, “Mii de beneficiari au
pierdut startul în depunerea proiectelor din cauza
blocării sistemului online”, 20 decembrie 2010,
http://www.ce-re.ro/coalitiaong_media
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sau instituţii suplimentare sau
invocarea necesităţii unor noi analize
nu mai poate fi în prezent decât o
scuză pentru a amâna punerea în
practică a schimbărilor de care este
nevoie. Eşecul reflectat prin distanţa la
care încă ne aflăm faţă de media
europeană în ceea ce priveşte
dezvoltarea regională este şi eşecul
absorbţiei adecvate a fondurilor
disponibile prin acest PO şi, vice-versa,
eşecul gestionării eficiente a POR
întreţine sau accentuează problemele
de dezvoltare pe care le avem la nivel
regional (vezi Tabel 6).
Dacă se doreşte creşterea capacităţii
administrative a regiunilor, atunci
toate stagiile gestionării fondurilor
destinate regiunilor trebuie să ia în
considerare situaţiile particulare ale
fiecărei regiuni, iar abordarea
generală trebuie să permită ajustarea
realităţilor la obiectivele regionale şi
locale, atât prin modificarea
arhitecturii instituţionale, cât şi prin
aplicarea principiului subsidiarităţii în
mod consecvent.
După cum s-a argumentat pe parcursul
acestui raport şi în concordanţă cu
spusele reprezentatului CE în CM POR
atât în noiembrie 201043, cât şi 201144,
43

Reprezentantul CE în CM POR a subliniat că este
necesară existenţa unei prioritizări a proiectelor în
special în domeniul infrastructurii de sănătate. În
plus, realocarea fondurilor pentru turism constituia „un
motiv de îngrijorare”, întrucât o strategie solidă în acel
sector lipseşte cu privire la obiectivul creării locurilor
de muncă şi a dezvoltării economice regionale. Sursă:
Proces Verbal al şedinţei CM POR, noiembrie 2010,
p. 23.
44
În 2011, în contextul discutării problemelor apărute
în domeniul achiziţiilor publice, reprezentantul CE a
spus că este necesară finanţarea proiectelor
strategice, prioritare, care au un impact clar
asupra dezvoltării ţării, pentru aceasta fiind
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este necesar ca mai mult accent să
fie pus pe prioritizarea unor proiecte
strategice ce au un aport clar la
îndeplinirea obiectivelor PND şi pe
asigurarea implementării adecvate şi
la timp a acestora. Existenţa unei
strategii regionale cu priorităţi
corespunzatoare necesităţilor de
dezvoltare este cu atât mai
importantă cu cât următoarea
perioadă de programare 2014-2020 se
axează pe acest tip de strategii.
În deplin acord cu concluziile evaluării
capacităţii administrative a regiunilor,
recomandăm Guvernului să ia din timp
măsurile ce se impun pentru a asigura
un proces de capacity building solid.
Fără a ascunde influenţa pe care
problemele cauzate de propria lipsă de
capacitate administrativă a structurilor la
nivel local şi regional, pe de o parte, şi
factorii externi, pe de altă parte,
considerăm că o mare parte dintre
dificultăţile cu care s-au confruntat
ADR-urile şi beneficiarii fondurilor în
accesarea şi absorbţia finanţărilor
pot fi prevenite de către AM printr-un
proces mai susţinut de empowerment
al nivelului regional. Este nevoie de
crearea unui cadru legal şi instituţional
care să susţină un mecanism de
descentralizare mai hotărât.
Acest demers este esenţial şi pentru
a asigura un sistem performant de

nevoie nu numai de proiecte de foarte bună
calitate, cât şi de un mecanism de implementare
robust. Sursă: Proces Verbal al şedintei CM POR,
noiembrie 2011, p. 3.

absorbţie a viitoarelor fonduri
europene astfel încât acestea să fie
folosite în concordanţă cu nevoile
regiunilor. În esenţă, avem nevoie ca
principiul subsidiarităţii ce există la
nivel european să fie respectat şi mai
ales implementat la nivel naţional în
ceea ce priveşte managementul
fondurilor comunitare. Fiind cele mai
în măsură a realiza şi gestiona Planurile
de Dezvoltare Regionale, regiunilor ar
trebui să li se acorde atât mai multă
responsabilitate, cât şi mai multe
resurse financiare. În acest sens, unele
Agenţii deja încearcă pe cale
administrativă să atragă atenţia asupra:
1. necesităţii unei mai bune
descentralizări pentru perioada post2013 şi modificarea Legii 315 în
vederea acordării unui grad mai înalt
de independenţă de decizie ADRurilor;
2. nevoii corelării POR cu celelalte PO şi
cu obiectivele de dezvoltare specifice
regiunilor45.
La nivelul Agenţiilor recomandăm ca
rapoartele de activitate să respecte un
model unic care să impună transmiterea
unor informaţii clare în ceea ce priveşte
implementarea POR pentru a se putea
face o monitorizare rapidă, transparentă
şi neechivocă. Acest model este
necesar pentru că în prezent fiecare
raport respectă un alt tipar, iar
categoriile de date comunicate sunt
diferite, fiind necesare solicitări
ulterioare de informaţii. Prin urmare,
45

Interviu cu Directorul ADR Muntenia, Liviu Muşat.
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modelul ar trebui să urmărească
următoarele direcţii:
1. numărul de proiecte depuse pe
fiecare AP, numărul de proiecte
selectate şi respinse în urma tuturor
etapelor de selecţie, motivele pentru
care au fost respinse, numărul de
proiecte contractate şi numărul de
proiecte finalizate;
2. raportarea problemelor apărute în
implementarea proiectelor pe fiecare
AP;
3. raportarea problemelor
administrative/instituţionale care au
afectat activitatea;
4. sugestiile Agenţiilor de rezolvare a
acestor tipuri de probleme.
Având în vedere că absorbţia fondurilor
este prioritatea principală a Guvernului,
acesta trebuie să urgenteze
implementarea PMP (în special
simplificarea birocraţiei de implementare
şi monitorizarea calităţii rezultatelor
proiectelor, cât şi îmbunătăţirea vitezei
de rambursare) astfel încât să se
reuşească atingerea ţintelor stabilite
pentru anul 2015 (estimările realizate în
2009 relevând faptul că unele ţinte finale
nu vor fi atinse46). Atât simplificarea
birocraţiei de implementare, cât şi
monitorizarea calităţii proiectelor pot şi
trebuie să ţină cont de suprapunerile ce
decurg din actuala arhitectură
instituţională şi din relaţia inegală dintre
nivelul central şi cel regional.

46

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Raportul Anual de Implementare POR (2009), iunie
2010, p. 21-23.
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În ceea ce priveşte regândirea
arhitecturii instituţionale, propunerea
este de a încuraja coordonarea pe
orizontală, subliniind însă nevoia
identificării unei soluţii de
responsabilizare publică şi juridică a
structurilor de tip partenerial47
implicate în monitorizarea, evaluarea
sau corelarea situaţiei gestionării
fondurilor europene, structuri care în
prezent nu au personalitate juridică şi
care nu dau seama nimănui pentru
calitatea deciziilor pe care le iau.

47

Comitetul Naţional de coordonare pentru
instrumentele structurale, Grupului de Lucru pentru
Evaluare (GLE) din cadrul ACIS, Comitetele de
Monitorizare, Consiliul pentru Dezvoltare Regională,
Comitetul de management pentru coordonarea
instrumentelor structurale, Comitetul interministerial
pentru absorbţia fondurilor europene.
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ANEXĂ
Tabel 6: Atingerea ţintelor pe fiecare Axă Prioritară până la 31 decembrie 2010
Axe prioritare

1.
Sprijinirea
dezvoltării
durabile a
oraselor

2.
Îmbunătăţirea
infrastructurii
regionale şi
locale de
transport

3.
Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale

Indicatori
Numărul de planuri integrate de dezvoltare urbană
acceptate
Proiecte care asigură îmbunătaţirea infrastructurii urbane
şi a serviciilor urbane (nr.)
Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului
de afaceri (nr.)
Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale şi
îmbunătaţirea serviciilor sociale (nr.)
Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor
din planurile integrate de dezvoltare urbană (nr.)
Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali
(nr.)
Locuri de muncă create/menţinute (nr.)
Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/modernizate (in
afara TEN-T)
Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate (in
afara TEN-T)
Lungimea şoselelor de centură reabilitate/modernizate (in
afara TEN-T)
Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate
(%)
Creşterea traficului de pasageri (%)
3.1 Unităţi medicale reabilitate/modernizate/echipate (nr.)
3.1 Persoane care beneficiază de infrastructura de
sănătate reabilitată (nr./zi)
3.2 Centre sociale
reabilitate/modernizate/extinse/echipate (nr.)
3.2 Persoane care beneficază de infrastructura pentru
servicii sociale reabilitată (nr.)
3.3 Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă
(nr.)
3.3 Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul
rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţă
(minute)
3.3. Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul
urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgenţă
(minute)
3.4 Unităţi de învăţământ reabilitate/modernizate/echipate
(infrastructura pentru educaţie preuniversitară) (nr.)
3.4 Campusuri reabilitate/ modernizate/extinse/echipate
(infrastructura pentru educaţie preuniversitară) (nr.)
3.4 Centre pentru formare profesională continuă
reabilitate/modernizate/extinse/echipate (nr.)
3.4 Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/echipate
(infrastructura pentru educaţie universitară) (nr.)

Ţinta
2015

Realizat
2010

30

95

60

62

15

2

25

27

400 000

0

400

0

1500

0

877 km

264 km

411 km

14 km

219 km

12 km

10

NA

10
50

NA
0

30 000

0

270

2

10 000

206

510

40

Până la
12’ în
mediul
rural
Până la 8’
în mediul
urban

NA

NA

130

0

30

0

35

0

15

0
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Axe prioritare

3.
Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale

4.
Consolidarea
mediului de
afaceri
regional şi
local

5.
Dezvoltarea
durabilă şi
promovarea
turismului

Indicatori
3.4 Elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ
preuniversitar reabilitată (nr.)
3.4 Copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate
care beneficiază de unităţi de învăţământ reabilitate –
infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.)
3.4 Persoane care beneficiază de infrastructura de
formare profesională continuă reabilitată (nr.)
3.4 Studenţi care beneficiază de campusurile universitare
reabilitate (nr.)
4.1 Structuri de sprijinire a afacerilor asistate
4.1 Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor
(după 2 ani de la finalizarea proiectului) (%)
4.1 Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire
a afacerilor (nr.)
4.2 Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi
pregătite pentru noi activităţi economice (ha)
4.2 Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinirea
a afacerilor (nr.)
4.3 Microîntreprinderi sprijinite (nr.)
4.3 Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile
sprijinite (nr.)
5.1 Proiecte în turism (nr.)
5.1 Locuri de muncă nou create/ menţinute (nr.)
5.2 Proiecte în turism (nr.)
5.2. IMM-uri sprijinite (nr.)
5.2 Turişti sosiţi în structurile de cazare reabilitate (nr.)
5.2 Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată (nr.)
5.2 Locuri de muncă nou create/ menţinute (nr.)
5.3 Campanii de promovare a brandului turistic (nr.)
5.3 Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
sprijinite (nr.)
5.3. Vizitatori în Centre Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică (nr.)
5.3. Vizitatori web site (nr.)

43

Ţinta
2015

Realizat
2010

40 000

0

5 000

0

3 000

0

2 000

0

15

20

50%

0

3000

0

500 ha

0

1 000

0

1 500

197

3 000

888

100
200
300
350
400 000
800 000
800
10

47
0
61
49
0
0
12
48

10

1

1 milion

0

1, 5
milioane

0

*Cifrele reprezintă atât proiecte finalizate, cât şi contractele de finanţate semnate.
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Raportul Anual de Implementare POR (2010), mai
2011
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IV. Eterna problemă a subfinanţării
sistemului de sănătate –
proiecţii pentru 2012

Reforma în sănătate pare a fi fost lăsată
moştenire pentru guvernul care va
rezulta în urma alegerilor parlamentare
viitoare. Deşi există soluţii pentru o
cheltuire mai eficientă în limitele
aceluiaşi buget, fără o serie de măsuri
asumate politic pentru creşterea
finanţărilor la sistemul de sănătate,
opţiunile pentru readministrarea
resurselor deja existente nu vor putea
genera îmbunătăţiri.

1. Ce s-a întâmplat cu
proiectul de lege a
sănătăţii
În sănătate, în anul 2011, evenimentul
care a captivat întreaga atenţie a fost
proiectul de lege privind noua reformă în
domeniu. În prima jumătate a anului
2011 Preşedintele României anunţa
decizia de a repeta scenariul de la legea
educaţiei, urmând ca raportul comisiei
prezidenţiale privind sănătatea să fie

transpus într-un proiect de lege care ar fi
urmat să fie trecut în mare viteză prin
Parlament. După numeroase amânări şi
promisiuni, Ministerul Sănătăţii a pus în
dezbatere publică proiectul însă, chiar
înainte de trecerea timpului minim legal,
acesta a fost retras urmând ca procesul
să fie reluat după ce funcţionarii
instituţiei ar fi urmat să analizeze criticile
virulente aduse şi după o nouă rundă de
consultări cu toţi factorii implicaţi din
domeniul sectorului sanitar. Dacă iniţial
proiectul ar fi trebuit să fie dat din nou
publicităţii în maxim 2-3 luni, termenul sa amânat până la sfârşitul semestrului 1
pentru ca, în cele din urmă, însuşi
Ministrul Sănătăţii să recunoască faptul
că cel mai probabil proiectul va fi luat în
dezbatere doar de viitorul parlament.
În pofida blocajului real în care s-a
ajuns, iniţiativa legislativă a condus la o
amplă dezbatere a problemelor din
sănătate, iar analizele făcute de diverşi
specialişti au pus în evidenţă, din nou,
multitudinea de insuficienţe din domeniu
şi posibile măsuri reparatorii. Ministerul
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Sănătăţii nu a elaborat niciun studiu de
impact pentru măsurile propuse de
vechiul proiect de lege în pofida
transformărilor radicale propuse de
acesta şi a modalităţii aproape
intempestive în care ar fi urmat să se
pună în practică.

2. Finanţarea sistemului
sanitar – eterna
problemă a guvernului
român
România este ţara membră a Uniunii
Europene care alocă cele mai puţine
fonduri din produsul intern brut pentru
sănătate. Problema a devenit una de
tradiţie, după 1989 toate guvernele
confruntându-se cu aceeaşi problemă discrepanţa între cheltuielile din
sănătate şi nevoile reale ale populaţiei.
Decalajul s-a adâncit permanent pe
măsură ce firmele multinaţionale de
medicamente şi-au făcut simţită
prezenţa în România, marketingul
specific presupunând şi investiţii în
informarea medicilor şi indirect a
populaţiei asupra posibilităţilor actuale
de diagnostic şi tratament.
De aceea, permanent se face simţită o
presiune puternică pentru creşterea
cheltuielilor în sănătate, creştere pe care
însă niciun guvern nu şi-a asumat-o
decât strict declarativ. Sistemul sanitar a
încercat să ţină pasul cu nivelul existent
în ţările vestice prin alocarea de fonduri
prioritar în spitalele clinice din centrele
universitare şi prin investiţiile făcute în

45

ultima vreme în domeniul asistenţei
medicale de urgenţă.
O analiză sumară a cheltuielilor din
sănătate ne arată şi cum s-a reuşit să se
menţină cât de cât un nivel, măcar la
limita funcţionarii, pentru sistemul
îngrijirilor de sănătate din România.
Principalele probleme ale
finanţării sistemului sanitar
În pofida veniturilor salariale mici,
România şi-a actualizat în timp preţurile
la utilităţi şi chiar la alimente cu cele
practicate în ţările Uniunii Europene în
condiţiile în care PIB-ul pe locuitor,
exprimat conform standardului puterii de
cumpărare, reprezenta 40,6 la sută din
media zonei euro48. În condiţiile cheltuirii
unor sume calculate în $PPP49 de
aproximativ 6 ori mai mici pe cap de
locuitor50 decât în ţări avansate
economic precum Olanda sau Germania
– s-a făcut permanent rabat la calitatea
serviciilor şi la acoperirea în profil
teritorial cu servicii medicale, populaţia
rurală beneficiind de infrastructură şi
personalul medical în mult mai mică
măsura decât cea urbană.

48

Raport annual 2010 - BNR http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?i
dDocument=10992&idInfoClass=3043
49
PPP (purchasing power parity) unitate
monetară care reflectă puterea de cumpărare a
aceloraşi bunuri şi servicii în ţările comparate.
50
Date OECD – 2009 (ultimul an de agregare a
informaţiilor) http://stats.oecd.org (descărcat în
20.03.2012)
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Tabel 1: Cheltuielile totale cu săn
nătatea în unele ţări membre UE (în $ PPP/capita
capita)
6000$
Date 2008 - WHO*
5000$

4914

Date 2009 - OECD**
3978

4218

4000$

4233
3851

3000$

3922

2578
2084

2000$
1392
1000$

1325
840

1394
1271

2107
2420

1510
1849

1830

1506

974

$

Sursa: WHO Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics
2011". Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf Descărcat în februarie
2012.

Tabel 2: Cheltuielile totale cu săn
nătatea exprimate ca procent din PIB în unele ţări
ri membre ale UE
12%

11.2%
10.5%
9.9%

10%
8.3%

8%
8%

7.1%

7%

7.2%

7.1%

6.1%
6%

5.4%

4%
2%
0%

Sursa: WHO Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics
2011". Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf Descărcat în februarie
2012.
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2.1. Plăţile informale ridicate
ale consumatorilor de
servicii medicale
Sistemul de plăţi informale (respectiv
sumele de bani achitate de pacienţi
neoficial pentru a beneficia de servicii
medicale sau ca semn al gratitudinii),
estimat în anul 2005 ca fiind în jurul a
300 de milioane anual51 ţine la distanţă
de serviciile medicale o bună parte din
persoanele cu venituri mici, acestea
prezentându-se la medic doar când
afecţiunile de care suferă devin prea
grave.
2.2. Salariile mici ale
personalului medical
Salariile medicilor au fost crescute în
perioada guvernării Tăriceanu cu peste
50%, dar s-au menţinut în continuare la
foarte mare distanţă de importanţa
socială a actului medical, fapt care
contribuie major la un alt fenomen care
influenţează cantitatea şi calitatea
serviciilor medicale oferite: exodul
personalului către ţări vest-europene.
2.3. Infrastructura medicală
învechită
Infrastructura medicală este în
continuare învechită în pofida unor
încercări de dotare cu aparatură
medicală şi ambulanţe realizate prin
împrumuturi ale Băncii Mondiale.
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Dotarea minimală făcută a fost
insuficient raportată la nevoi şi, în
absenţa unui plan de dezvoltare în profil
teritorial, efectuată în funcţie de interese
şi putere politică fară a exista o strategie
privind retehnologizarea de lungă
durată. Cea mai mare parte a spitalelor
se confruntă cu deficienţe suficient de
grave pentru a împiedica acreditarea lor
ca atare fară investiţii substanţiale – fapt
care a contribuit la amânarea repetată,
pentru mai mult de 10 ani, a punerii în
aplicare a procesului de evaluare a
acestora. Închiderea a 68 de spitale – ca
urmare a presiunii FMI de a încerca să
facă o minimă eficientizare s-a dovedit a
fi o măsura punctuală, fară consecinţe
privind calitatea actului medical sau a
finanţării – ponderea acestor unităţi în
bugetul total de cheltuieli fiind relativ
nesemnificativă.
2.4. Raportul dintre consumul
redus al medicamentelor din
bani publici (sub media
europeană) şi preţul
medicamentelor (comparabil
cu media europeană)
Consumul de medicamente a crescut
de la an la an, ajungând astăzi la
aproximativ 2,5 mld. de euro din care
75% medicamente prescrise pe reteta52
- la mai puţin de jumătate faţă de
consumul mediu de medicamente din
UE (calculat în PPP – vezi tabelul 3) –
52

Centre de Gestion, de Documentation,
d’Informatique et de Marketing (Cegedim) - citat de
51

Raport privind plăţile informale în sector
sanitar din Romania – Banca mondiala pentru
Ministerul Sanatatii - 2005

Ziarul Financiar http://www.zf.ro/companii/piatade-medicamente-a-spart-pragul-de-2-5-mldcresterea-a-fost-de-30-in-t4-din-2011-9221913
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în condiţiile în care preţul
medicamentelor este la un nivel
comparabil. Datorită insuficien
suficientei
finanţări a spitalelor s-a
a ajuns astăzi
ast
la
situaţia
ia în care medicamentele ocup
ocupă
mai puţin
in de 10% din bugetul total al

unui spital – medicii şi directorii de
spitale preferând în multe situaţii
situa să
împingă pacienţii către
tre achiziţia
achizi de
medicamente cu banii jos, de la
farmaciile cu circuit deschis de la poarta
spitalului.

Tabel 3: Evoluţia pieţei
ei farmaceutice în România (în euro)
3000
Milioane Euro
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1912
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Sursa: Centre de Gestion,
stion, de Documentation, d’Informatique et de Marketing (Cegedim) - citat de Ziarul
Financiar http://www.zf.ro/companii/piata-de-medicamente-a-spart-pragul-de-2-5http://www.zf.ro/companii/piata
-mld-cresterea-a-fost-de30-in-t4-din-2011-9221913 - descărcat
desc
în februarie 2012
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Tabel 4: Cheltuielile cu medicamentele per capita (în Euro PPPs) exprimate procentual din PIB, 200853

Public

Private
Grecia (2007)

584.10

Irlanda

562.98
518.38

Belgia

511.07

Spania

1.8
1.7
1.8

Germania

483.23

1.6

Austria

454.49

1.4

Italia

452.58

1.7

420.20

Slovacia

2.2

412.52

Portugalia (2006)

2.2

403.13

Elveţia (2007)

401.34

Islanda

392.31

Suedia

389.37
373.66

Ungaria
Uniunea
Europeană
Slovenia

373.23

Finlanda

376.11

327.05

Norvegia

320.41

Cipru

311.59

Cehia

298.58

Luxemburg (2005)

270.85

Lituania

265.17

Danemarca (2007)

240.16

600

1.1
1.3
1.2
2.3
1.7
1.6
1.2
0.7
1.3
1.5
0.6
2.8
0.8
2.4

Bulgaria (2007)

239.38

Letonia (2007)

1.6

235.10

Polonia

1.6

224.47

Estonia

171.80
800

1.5

Franţa

521.00

1000

2.4

400

200

1.3
1.4

România
0

0%

1%

2%

Medicamente per capita (EUR PPPs)
- doar medicamente prescrise
Sursa: OECD/European Union (2010), Health at a Glance: Europe 2010,, OECD Publishing.
doi: 10.1787/health_glance-2010
2010-en, descărcat de la
http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_en.pdf în februarie 2011
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Tabelul se referă la raportul dintre cheltuieli cu medicamentele acoperite de asigur
asigurările de sănătate

3%

% PIB
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2.5. Plata serviciilor medicale
nu reflectă costurile
serviciilor medicale

şi în anul imediat următor – sumele
adunate atingând nivelul maxim de 5,2%
din PIB faţă de 2,8% în anul 2006.

În ambulatorul de specialitate diferenţele
între tarifele şi plăţile acordate de CNAS
şi tarifele de piaţă (privată) pentru
aceleaşi servicii sunt de 1:5 până la 1:10
– în funcţie de localitate. Tarifele pentru
plata serviciilor spitalicesti sunt calculate
prin intermediul sistemului DRG
(Desease Related Groups) – fără a se fi
făcut o verificare a concordanţei dintre
costurile reale ale unui spital şi suma
încasată prin acesta!

Încercările de a suplimenta alocările
către îngrijirile de sănătate s-au
materializat în propuneri legislative care
aveau menirea de a proteja bugetul
sănătăţii de realocările făcute de
Ministerul de Finanţe şi de către
Parlament spre alte domenii, aparent
mai puţin prioritare.

Anul 2000 a fost singurul an în care
bugetul asigurărilor de sănătate a fost
excedentar – excedentul fiind însă unul
artificial prin limitarea impusă de
Ministerul Finanţelor pentru cheltuieli
până la găsirea unei soluţii de a
redistribui sumele către sistemul
deficitar al pensiilor sociale. Soluţia
găsită – aplicată în timp în funcţie de
contextul politic şi de viziunea
guvernului a fost scăderea
contribuţiilor la sănătate până la
nivelul actual de 10,7% raportat la
venitul brut (5,5% personal şi 5,2% din
partea angajatorilor) deşi nimic din
realităţile din sistemul sanitar nu
justificau o asemenea reducere. O altă
încercare a fost crearea unui fond
special destinat Ministerului Sănătăţii
– taxa pe viciu – prin care se estima ca,
anual, să se asigure cel puţin 500 de
milioane pentru investiţii în
infrastructură. Şi acest fond a eşuat în
menirea sa, înlocuind, în fapt, sumele
care trebuiau alocate de la bugetul de
stat pentru programele de sănătate.

Astfel, în anul 1996 a fost introdus
sistemul asigurărilor sociale de
sănătate – urmând ca cea mai mare
parte a finanţării acestui sistem să se
facă din contribuţia individuală raportată
la venit - de 7% şi dintr-o cotă similară –
de 7% raportată la salariul brut plătită de
angajator. Efectele au fost vizibile
aproape imediat, în anul 1999 - anul
colectei iniţiale la asigurările de sănătate

În pofida echilibrului fragil menţinut în
asigurarea finanţării sistemului sanitar,
consumul de medicamente a crescut de
la an la an ca urmare a adoptării unor
măsuri financiare cel puţin discutabile:
plata facturilor către furnizorii de
medicamente a fost întinsă prin acte
normative până la aproape 1 an!
Compromisul făcut de guvern a fost
absenţa oricăror măsuri de contenţie

3. Soluţii încercate de
Guvernul României la
problemele finanţării
sistemului sanitar
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a costurilor cu medicamentele fapt
care a făcut ca la sfârşitul
itul anului 2010
sistemul sanitar să înregistreze
gistreze o
depăşire
ire a cheltuielilor bugetate în acest
domeniu de aproape 300 de milioane de
euro!

Ministerul Finanţelor,
ţelor, nu are cum să
s fie
sustenabilă pe termen lung de către
c
industria producătoare
toare de medicamente
– în special datorită riscului că odată
acceptat în România – sistemul să se
generalizeze şii în alte ţări!

Aflat sub monitorizarea Fondului
Monetar Internaţional
ional ca urmare a
creditării ţării noastre de că
ătre această
instituţie,
ie, Guvernul României s-a
s văzut
somat să achite creanţele
ele din domeniul
medicamentelor şi,
i, pentru a preveni
repetarea înregistrării
rii de depăşiri
dep
necontrolate ale bugetului, a impus o
măsură unică în lume – obligativitatea
producătorilor
torilor de medicamente de a
suporta în întregime depăş
ăşirile de
buget la acest capitol. După
Dup o lungă
serie de bâlbâieli legislative, care s-au
s
soldat cu imposibila aplicare în practică
practic
a respectivei taxe timp de aproape 2 ani
– în prezent au început să se colecteze
de către ANAF – sumele prevăzute.
prev
Soluţia găsită, deşi satisfăccătoare pentru

Pentru a preveni solicitarea
olicitarea unor sume
suplimentare pentru sănătate,
s
Preşedintele
edintele României a anunţat
anun în vara
anului precedent că va recomanda
guvernului să nu mai finanţeze
finan
suplimentar sănătatea
tatea până
pân ce nu vor fi
închise toate "robinetele" prin care se
scurg banii destinaţi acestui sistem.
Preşedintele Băsescu
sescu a lansat în opinia
publică ideea că banii pentru sănătate
s
sunt suficienţi, însă disfuncţionalităţile
disfunc
de tot felul se datorează
datoreaz exclusiv
furturilor. Soluţia găsit
sită a fost cea a
impunerii unei noi legi a sănătăţii
s
care
să asigure o sporire a eficientizării
eficientiz
cheltuirii banilor publici concomitent cu
identificarea de noi surse de finanţare.
finan

Tabel 5: Fondul asigurărilor
rilor sociale de sănătate,
s
în miliarde de lei
20
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Sursa: http://www.cnas.ro/informatii-publice/bugetul-fnuass/evolutia-fnuass
http://www.cnas.ro/informatii
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52

România 2012

4. De ce soluţiile
propuse de Guvernul
României nu ar rezolva
problema subfinanţării
sistemului de sănătate?
Care a fost argumentul
Guvernului?
Pe fond, noua reformă (cea actuală fiind
„veche” doar de 5 ani) poate fi rezumată
la câteva soluţii de esenţă: privatizarea
totală a sistemului caselor judeţene
de asigurări de sănătate cu
menţinerea casei naţionale şi optarea
pentru “privatizarea” – posibilă dar
nu obligatorie, a spitalelor care vor
solicita acest lucru.
Orientarea strategică spre privatizare sa bazat pe ipoteza că un management
privat va reprezenta soluţia pentru o
salarizare mai adecvată a
personalului medical – care va ieşi de
sub restricţiile impuse de legea unică a
salarizării, vor dispărea furturile din
sistem şi vor fi oferite servicii de mai
bună calitate – aşa cum se pare că sunt
cele oferite în prezent în cele câteva
spitale private din România. Ca sursă a
finanţării suplimentare s-a evocat
probabilitatea că entităţile private care
vor prelua actualele case de asigurări
sociale vor oferi pe larg asigurări
suplimentare şi complementare de
sănătate – iar cei 300 de euro deductibili
cu această destinaţie vor putea să
aducă, într-un scenariu optimist, peste
1,5 miliarde la bugetul total al
cheltuielilor în sănătate.

De ce măsurile propuse de Guvern nu
ar funcţiona?
Argumentele invocate în sprijinul
soluţiilor propuse au fost
neconvingătoare şi au generat o reacţie
aproape unanimă de respingere.
Trebuie să subliniem că astfel de soluţii
de privatizare a sistemului de îngrijiri de
sănătate au fost respinse de populaţie şi
în alte ţări foste comuniste precum
Ungaria – în care s-a organizat un
referendum sau Polonia, unde
propunerea de privatizare s-a respins şi
apoi abandonat într-una din camerele
Seimului.
Soluţia extremă identificată - opţiunea
pentru privatizarea cât mai largă a
sistemului - a atins şi coarda sensibilă a
populaţiei: transformarea îngrijirii
sănătăţii dintr-un bun public garantat de
Constituţie, într-o marfă capabilă sa
genereze profit unor entităţi comerciale
urmărind trei deziderate: oprirea risipei,
creşterea eficacităţii utilizării fondurilor şi
creşterea calităţii actului medical.
De altfel, chiar şi premisele invocate
sunt în esenţă false:
Privatizarea caselor de asigurări
judeţene de sănătate ar putea
conduce la o ipotetică creştere a
eficientizării, însă costul acesteia nu
poate fi decât reducerea numărului
de servicii spitaliceşti. Este lesne de
înţeles că în cazul în care finanţarea prin
contribuţii la asigurări de sănătate ar
rămâne identică (aceasta era premisa
de la care s-a plecat), costul suplimentar
pentru administrarea sistemului nu
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poate veni decât din amputarea sumei
de la serviciile oferite în prezent. Cum
toate nivelele de asistenţă medicală cu
excepţia sistemului spitalicesc consumă
procente relativ mici din buget, ar rezulta
că obţinerea fondurilor pentru
administrare şi profit s-ar putea face
numai printr-o reducere a numărului de
paturi şi de internări. Deşi este posibilă
şi probabil chiar necesară o astfel de
măsură – ea nu trebuie să se facă
pentru a asigura finanţarea unui
operator privat.
Pe de altă parte, poziţionarea
personalului medical în zona
extrabugetară este complet lipsită de
consecinţe, în condiţiile în care în
prezent există o limitare a
cheltuielilor cu personalul la 70% din
bugetul spitalelor, multe din orele
suplimentare şi sporuri fiind tăiate
pentru că nu au acoperire în buget! În
ceea ce priveşte atragerea sumei
ipotetice de 1,5 miliarde de euro prin
asigurări private – soluţia este nu numai
ipotetică, ci de-a dreptul falsă – cei care
doresc şi au şi venituri corespunzătoare
pentru o asigurare privată fiind puţini în
raport cu cei 5 milioane de salariaţi,
opţiunea fiind strict la latitudinea fiecărui
salariat şi nu o obligaţie. În fapt, cea mai
importantă problemă a sistemului sanitar
– cea a plăţii şi asigurării menţinerii
resurselor umane – a fost complet
eludată din punct de vedere al soluţiilor
viabile.
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5. Măsuri care trebuie să
fie adoptate fără
întârziere în domeniul
sănătăţii de către
Guvernul României
Recomandările de măsuri propuse
pentru sistemul de sănătate sunt
întemeiate pe următoarea schemă:
Identificarea şi clarificarea problemei
politice: subfinanţarea sistemului de
sănătate
Contextul şi fundalul existent:
- improbabilitatea creşterii finanţării şi
necesitatea identificării de resurse
suplimentare fără un efort bugetar
considerabil
Identificarea alternativelor:
- privatizarea şi orientarea spre o “piaţă
a serviciilor de sănătate” vs. creşterea
implicării statului şi introducerea
mecanismelor de evaluare şi control.
Cu privire la paradigma privatizării vs.
implicarea statului în sistemul de
sănătate, privatizarea în sine nu poate
reprezenta o măsură pentru rezolvarea
problemelor. Noţiunea de “eşec al
pieţei serviciilor de sănătate” este
deja cunoscută de experţi din domeniul
managementului sistemelor de sănătate
şi anume faptul că piaţa serviciilor de
sănătate nu poate funcţiona ca o piaţă
liberă datorită asimetriilor în privinţa
concurenţei, cunoştinţelor limitate
asupra propriei stări de sănătate care
obligă la interpretarea stării de către un
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specialist, dificultăţilor în evaluarea
eficacităţii clinice a tratamentelor,
competiţiei nu pentru preţuri, ci pentru
calitate, distribuţiei inegale a veniturilor
şi existenţei unor nevoi de sănătate mai
mari la cei cu venituri mici.
Recomandările operează în paradigma
unei implicări mai mari a statului şi sunt
orientate pe problema subfinanţării
sistemului de sănătate, prin măsuri care
necesită atragerea de fonduri
suplimentare (cu identificarea ulterioară
a surselor de finanţare) şi măsuri care
nu presupun o mărire a bugetului
existent, ci, eventual, o reorganizare a
resurselor repartizate în prezent.

Măsuri care presupun
atragerea de fonduri
suplimentare
A. Necesitatea unei noi
strategii întemeiate pe o
analiză de impact
Teoretic, noua lege a sănătăţii s-a bazat
pe raportul comisiei prezidenţiale.
Soluţiile arată o schimbare a viziunii
autorilor, privatizarea masivă a
sistemului nefiind soluţia propusă, iar
finanţarea anuală până la un nivel de 67% fiind complet abandonată. O
schimbare a strategiei nu este neapărat
de condamnat, în ultimă instanţă simpla
schimbare a contextului ar fi suficientă
pentru o nouă abordare. Propunerile
trebuie însă să se facă strict pe baza
analizei profunde a consecinţelor,
simpla dezbatere cu diverşii actori

implicaţi nefiind suficientă. O strategie
serioasă pe termen mediu în sănătate
este o necesitate stringentă. Fondurile
europene pot reprezenta o sursă de
finanţare suplimentară inclusiv pentru
sectorul sanitar. România va pierde
sume gigantice din fondurile europene
datorită faptului că nu s-a pregătit din
timp pentru a elabora proiecte adecvate.
Pentru exerciţiul financiar care va
începe în anul 2014 proiectele care vor
fi propuse de ţara noastră, de această
dată şi în sănătate, trebuie să se bazeze
pe o strategie şi pe o prioritate reală
pentru dezvoltarea acestui sector.
B. Liberalizarea salariilor şi
deblocarea posturilor din
sănătate
Guvernul trebuie să intervină cât mai
prompt în problema lipsei de personal
medical. Deblocarea posturilor din
unităţile sanitare şi liberalizarea salariilor
sunt măsuri care pot şi trebuie să fie
luate imediat. Creşterea veniturilor
personalului medical trebuie să se facă
programat şi distinct în planurile
strategice privind evoluţia sistemului
sanitar pe următorii 5 ani. O posibilitate
ar fi ca personalul medical să fie stimulat
să activeze ca persoană fizică autorizată
inclusiv în unităţile spitaliceşti sau să se
grupeze pentru a furniza servicii
deficitare în prezent precum anestezia
sau serviciile de anatomie patologică,
farmacie, etc. Amânarea luării unor
decizii privind mijloacele prin care să fie
stimulaţi financiar medicii şi personalul
medical va conduce, în scurt timp, la
apariţia unei adevărate crize imposibil
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de rezolvat – absenţa resurselor umane
necesare unei minime funcţionări a
sistemului sanitar.
C. Redefinirea pachetului
minim de servicii şi
introducerea co-plăţii
În contextul crizei care ameninţă
România dar şi întreaga economie
mondială, este foarte improbabil ca să
se accepte o creştere a contribuţiilor la
asigurările sociale de sănătate. De
aceea este necesară o definire
tranşantă şi de lungă durată a serviciilor
care fac obiectul asigurărilor sociale
(pachetul minim de servicii promis a fi
redimensionat încă din luna decembrie a
anului precedent), a stabilirii acelor
servicii care rămân în exclusivitate în
seama statului prin finanţare de la buget
prin Ministerul Sănătăţii, care sunt
cheltuielile care pot fi lasate în seama
Ministerului Muncii (ex. cămine spital) şi
care servicii sau parte a serviciilor pot fi
acoperite prin sistemul asigurărilor
private de sănătate (inclusiv prin
dimensionarea coplăţilor). O parte a
acestor venituri vor creşte strict
proportional cu avântul economiei, altele
vor depinde de atenţia pe care o acordă
fiecare individ sănătăţii sale.
Suplimentarea bugetului sănătăţii nu se
poate face în actuala paradigma decât
strict către acele servicii care cad în
seama statului (asistenţa medicală de
urgenţă, programele de profilaxie şi de
tratament pentru unele afecţiuni precum
cancerul, unele boli transmisibile,
diabetul zaharat, dializa, etc) şi
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dezvoltarea infrastructurii în plan
teritorial.
D. Modificări de substanţă în
politica medicamentului
Guvernul speră la contenţia costurilor
prin stabilizarea taxei claw-back prin
care producătorii de medicamente să
preia în totalitate depăşirile bugetare.
Această măsură este improbabil a fi
sustenabilă şi va genera numeroase
disfuncţionalităţi în aprovizionarea
populaţiei cu medicamente. Guvernul
trebuie să se orienteze de urgenţă către
măsuri care există şi astăzi în cadrul
legal, dar care nu au fost puse în
practică deşi sunt obligatorii. Trecerea la
evaluarea economică a tuturor
tehnologiilor medicale inclusiv a
medicamentelor, folosirea studiilor de
impact asupra bugetului atât pentru
medicamentele nou intrate pe lista de
compensate şi gratuite (listă blocată de
mai bine de 3 ani!), reintroducerea
licitaţiilor pentru programele naţionale
sau pentru achiziţiile zonale efectuate
de spitale grupate pe specialităţi,
negocierea cost-volum pentru
medicamentele incluse în programele
naţionale, sunt măsuri care nu pot
aştepta alegerile parlamentare sau o
nouă lege a sănătăţii.
Concomitent, poate fi adoptată o serie
lungă de măsuri precum înlocuirea
adaosului practicat la medicamentele
plătite din bani publici în plata per
prescripţie eliberată, introducerea de
bugete orientative de practică pentru
medicii din ambulatoriu, acordarea de
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stimulente pentru utilizarea
preponderentă a medicamentelor
generice. Un impact deosebit îl poate
reprezenta accentul pus pe o corectă
informare a pacientului atât la nivelul
medicului prescriptor cât şi al farmaciei
unde i se eliberează tratamentul. O
modificare imediată se impune a se face
în ceea ce priveşte acordarea de
tratamente în regim spitalicesc. Trebuie
asigurată o concordanţă între
medicamentele acordate pacienţilor pe
perioada spitalizării şi cele care
urmează a fi recomandate în continuare,
după externare. Lista medicamentelor
agreate în spitale (pe categorii de
spitale) – existentă în toate spitalele din
străinătate - trebuie să fie definită şi în
spitalele din ţara noastră. Finanţarea
spitalelor trebuie regândită pentru a se
ajunge ca fondurile destinate
aprovizionării cu medicamente să
crească la 20-25% din bugetul unităţii.

Surse pontenţiale pentru
finanţările propuse:
1. Fonduri europene. Anul 2013 este
anul în care Guvernul României trebuie
să declanşeze activităţile necesare
pentru ca în anul 2014 să fie pregatite
proiecte şi negociate deja sume care vor
fi transferate din fondurile europene.
2. Co-plata pentru serviciile pe care
pacienţii trebuie sa le suporte din
buzunar
3. Asumarea politică de a aloca un
anumit procent din creşterea economică
din următorii ani a României la sănătate
pentru a mări, treptat, bugetul redus din

prezent (mai puţin decât media
europeană).

Măsuri care nu presupun
costuri suplimentare
A. Măsuri împotriva risipei,
ineficienţei şi fraudei din
sistemul sanitar
Problema eficienţei se datorează în
primul rând absenţei aproape totale a
exercitării controlului. Este necesar un
management mai bun în toate
sectoarele de funcţionare ale unui spital
pentru a micşora pierderile şi a asigura
o administrare mai eficientă a resurselor
până în momentul realizării deconturilor.
O soluţie în acest sens ar fi aceea ca
spitalele să rămână în proprietatea
statului, dar să beneficieze de un
management privat contra unui procent
din profit.
Pe de altă parte, modalitatea cea mai
eficace de prevenire a furturilor şi
cheltuielilor ineficiente o reprezintă
creşterea masivă a transparenţei prin
oferirea populaţiei, analiştilor,
competitorilor politici şi chiar furnizorilor
de servicii, date în timp real privind
utilizarea fondurilor şi serviciilor
furnizate. Informatizarea sistemului
sanitar din acest moment permite deja
asigurarea transparenţei prin agregarea
tuturor acestor date.
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B. Centralizarea achiziţiilor
spitalelor şi a investigaţiilor
de laborator
Achiziţiile spitalelor trebuie făcute
centralizat, pe zone sau pe spitale cu
specific asemănător. Această măsură
este necesară pentru evitarea realizării
de achiziţii într-un mod fraudulos, cu
costuri diferite pentru aceleaşi
medicamente sau servicii medicale.
De asemenea, având în vedere
stringentele măsuri de eficientizare a
modului în care se utilizează bugetul
asigurărilor sociale de sănătate, se
impune o imediată modificare a modului
în care se finanţează sistemul
investigaţiilor paraclinice. Soluţia
adoptată de majoritatea ţărilor avansate
care au optat pentru înfiinţarea de
centre de laboratoare medicale integrate
- zonale - capabile să asigure serviciile
atât pentru medicina de ambulator cât şi
pentru spitalele arondate, practicând
costuri per analiză mult mai mici şi
prevenind repetarea inutilă a analizelor
la trecerea de la un nivel de asistenţă la
altul.
C. Măsuri pentru protejarea
drepturilor pacienţilor şi
responsabilizarea acestora
Înfiinţarea Oficiului pentru Protecţia
Pacientului (OPP) ca reprezentant al
societăţii civile şi care va fi responsabil
pentru sprijinirea asociaţiilor de pacienţi.
OPP-ul ar avea rolul de instituţie
independentă care să se asigure de
transparenţa modului cum se cheltuiesc
banii publici pe servicii medicale şi
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medicamente în numele lor în spitale
(rol de health ombudsman). De
asemenea, este necesară şi
împuternicirea individuală a pacienţilor şi
responsabilizarea lor cu privire la
serviciile medicale şi medicamentele
cheltuite în numele lor. Pacienţii trebuie
să poată solicita aceste informaţii care
să li se pună la dispoziţie pentru a-şi
putea monitoriza parcursul medical şi
resursele alocate pentru investigaţiile
făcute.
De asemenea, o altă măsură necesară
este reactualizarea de baze de date
ale pacienţilor cu boli deosebite/risc
social sau cei predispuşi la astfel de
boli pentru adoptarea unor măsuri de
prevenţie şi studii cu privire la starea de
sănătate a populaţiei României.
D. Dezvoltarea susţinută a
asistenţei medicale de
urgenţă şi a asistenţei de
ambulator
Dezvoltarea SMURD şi schimbările din
domeniul asistenţei medicale de urgenţă
au dovedit că acest domeniu al
asistenţei medicale trebuie să rămână,
în totalitate, responsabilitate a statului,
iar întregul efort financiar necesar
acoperirii medicinii de urgenţă alocat în
acest moment trebuie lasat în seama
bugetului de stat şi controlat direct, prin
Ministerul Sănătăţii.
Schimbarea estenţială trebuie să se
producă în domeniul asistenţei medicale
de ambulator, care poate să determine o
modificare de estenţă a utilizării paturilor
de spital. Medicina de familie trebuie să
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fie reorientată către asistenţă medicală
profilactică, spre creşterea rolului de
gatekeeper al medicului de familie şi
acela de coordonator al echipei de
asistenţă zonală (igienă, moaşă,
asistenţă de pediatrie, etc).

6. Concluzii
În acest context, prin prezentul raport şi
prin măsurile identificate, propunem
următoarele direcţii necesare:
- Este nevoie de o liberalizare a
sectorului medical prin liberalizarea
salariilor şi o salarizare pe criterii
diferenţiate şi prin clarificarea şi
asumarea responsabilităţilor pe
care le are fiecare instituţie
(Ministerul Sănătăţii, CNAS, casele
judeţene)
- Prevenirea furturilor, ineficienţelor
şi inechităţilor din sistem prin
creşterea transparenţei în serviciile
medicale oferite în timp real şi

posibilitatea tragerii la răspundere a
unităţilor sanitare care nu îndeplinesc
standardele necesare
- România trebuie să se reorienteze
către un nou gen de politică în
sănătate, către responsabilitatea
individuală şi comunitară mai ales
cu precădere la cheltuielile şi
serviciile medicale administrate
pacienţilor. O dată cu redefinirea
pachetului minim de servicii şi cu
introducerea co-plăţii este stimulat
controlul pacientului asupra serviciilor
la care are acces gratuit precum şi
asupra transparenţei cheltuielilor
pentru serviciile şi medicamentele
făcute în numele lui şi pe care acesta
trebuie să le plătească sau pentru
care şi-a făcut asigurare medicală
privată.
Majoritatea măsurilor punctuale trebuie
şi pot fi adoptate fără întârziere,
prezentul raport recomandând luarea de
iniţiative în cel mai scurt timp.
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