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Rezumatul raportului de evaluare
Prezentul raport prezintă rezultatul proiectului referitor la servicii de asistență tehnică, în vederea
elaborării studiului de evaluare operațională și strategică, intitulat Actualizarea evaluării intermediare a
Programului Operațional Regional (POR) 2007 – 2013.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la absorbția eficientă a fondurilor europene
destinate POR 2007-2013 prin evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi
implementarea acestuia, în vederea realizării impactului şi obiectivelor sale. Este vorba de o evaluare
strategică şi operaţională a performanţelor înregistrate în managementul şi implementarea POR,
precum şi a eficienţei şi impactului obținute. Activitățile proiectului au fost derulate între 10 mai 2013 –
9 aprilie 2014, iar evaluarea reflectă progresul POR la data de referință 31 decembrie 2013.
Analizele necesare evaluării au utilizat date colectate prin metode specifice unui astfel de exercițiu:
interviuri, chestionare, focus-grupuri, grupuri de lucru. Au fost cuprinse în sfera cercetării atât
persoane din cadrul structurilor de management ale programului, cât și beneficiari ai acestuia, din
sectoarele public și privat.
Evaluarea a acoperit toate axele prioritare ale programului și anume:
Axa Prioritară 1

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Axa Prioritară 2

Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Axa Prioritară 3

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Axa Prioritară 4

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Axa Prioritară 5

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Axa Prioritară 6

Asistență tehnică

Progresul implementării POR
Principalii indicatori care reflectă performanțele curente înregistrate la nivelul POR sunt:




Progresul: finanțări nerambursabile contractate versus alocarea financiară constituind rata de
contractare, aceasta fiind de 104,71%.
Absorbția: sume rambursate de către Comisia Europeană versus alocarea financiară din partea
UE, acest raport fiind de 44,87%.

Principalii indicatori de progres la nivelul POR

Etapa
Alocare financiara
Valoarea finantarilor nerambursabile solicitate
Valoarea finantarilor nerambursabile aprobate
Valoarea finantarilor nerambursabile contractate
Plati interne efectuate
Sume rambursate de CE (absorbtie)

MLei
17.593,67
35.778,80
19.867,02
18.422,31
8.082,94
7.893,58

MEuro % din alocare
3.966,02
8.065,37
4.478,49
4.152,82
1.822,08
1.779,40

100,00%
203,36%
112,92%
104,71%
45,94%
44,87%

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013 și grad de absorbție axe 31 decembrie
2013 AM POR

Chiar dacă rata de contractare se situează la un nivel ridicat, problema plăților interne rămâne una de
actualitate, acest aspect constituind un obstacol în calea atingerii indicatorilor de absorbție până la
data de 31 decembrie 2013.
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Progresul înregistrat în atingerea țintelor indicatorilor de program
La data de referință a evaluării erau atinse de o manieră adecvată (nivel de realizare a țintei de cel
puțin 50% în cazul majorității indicatorilor, în special a celor de rezultat) obiectivele Axei Prioritare 2
(cu excepția operațiunii aferente drumurilor de centură) și ale Axei Prioritare 3 (cu excepția
operațiunilor aferente infrastructurii școlilor profesionale și campusurilor universitare și
preuniversitare).
În cazul Axelor Prioritare 1 și 4, obiectivele erau atinse parțial, prin prisma operațiunilor care vizează
infrastructura urbană și socială, respectiv prin prisma domeniilor de intervenție referitoare la
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor, acestea
înregistrând un progres adecvat. În schimb, obiectivele aferente operațiunilor care vizează dezvoltarea
mediului de afaceri din cadrul Axei Prioritare 1, respectiv obiectivele domeniului de intervenție care
vizează reabilitarea de situri poluate înregistrează un progres redus. Axa Prioritară 5 înregistra cel mai
scăzut nivel de performanță, obiectivele acesteia la data de referință a acestui raport fiind atinse într-o
măsură mai mică.
Este de remarcat faptul că regiunile nu contribuie direct proporțional cu alocarea acestora financiară la
atingerea țintelor indicatorilor. Aceste diferențieri pot fi rezultatul unor cauze multiple, de la nevoile
specifice ale regiunilor, până la o eficiență diferită a cheltuielilor - în unele regiuni, din motive mai mult
sau mai puțin aleatorii, rezultatele au fost produse cu costuri mai scăzute sau mai ridicate.
Impactul POR
Măsura în care strategia POR își păstrează relevanța față de nevoile socio-economice
În general, strategia Programului corespunde în continuare nevoilor de dezvoltare identificate inițial în
POR. Criza economică a accentuat nevoile inițiale, POR rămânând în multe cazuri singura posibilitate
de finanțare a unor obiective majore de dezvoltare la nivel regional. În mare măsură, întocmirea și
implementarea proiectelor au avut la bază nevoi reale de dezvoltare. Au fost însă și situații când
solicitanții au identificat în POR mai degrabă o oportunitate de finanțare pe termen scurt decât o
posibilitate de adresare sustenabilă a unor nevoi reale de dezvoltare.
În contextul recesiunii economice, nevoia creării de noi locuri de muncă este în continuare extrem de
relevantă, iar intervenția POR este justificată. Obiectivul Programului referitor la prevenirea adâncirii
disparităților regionale își păstrează validitatea și relevanța ca urmare a tendințelor de accentuare a
disparităților interregionale.
Efectele produse prin implementarea programului
POR are și va avea indiscutabil efecte în domeniile în care a acționat, dar nivelul impactului realizat
înregistrează grade diferite, care depind și de dimensiunea intervenției POR comparativ cu nevoile
existente. Spre exemplu, în domeniul social această proporție fiind mai ridicată, și efectele POR vor fi
mai pregnante. În sectoarele sănătate și învățământ în schimb, volumul investițiilor finanțate din POR
este sub nivelul nevoilor, deci și efectele vor fi mai mici, iar în cazul infrastructurii aferente școlilor
profesionale, POR va avea efecte nesemnificative.
În ceea ce privește creşterea competitivităţii regiunilor ca zone pentru dezvoltarea afacerilor, efectul
POR, exprimat prin numărul de locuri de muncă create, este comparabil cu jumătate din populația
ocupată la nivelul unui singur județ. Este notabil efectul de pârghie financiară al acestui tip de
intervenții, datorat ratei de cofinanțare de 50%.
Efectele POR în ceea ce privește creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor sunt destul
de mici în comparație cu ceea ce s-a anticipat inițial. Conturarea efectelor în cazul acestui tip de
intervenții este dificil de realizat, având în vedere nivelul rezultatelor obținute până în prezent. Astfel,
numărul total al turiștilor atrași la nivel național ca urmare a intervențiilor programului reprezintă doar
15% din numărul turiștilor cazați în regiunea Centru sau 50% din numărul total al turiștilor înregistrați
în regiunea Sud-Vest (care, cu un număr de 426.000 turiști în 2011, se clasează pe ultimul loc
comparativ cu celelalte regiuni).
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Un obstacol semnificativ în analiza efectelor produse de program este determinat de nivelul scăzut de
acoperire al sistemului de indicatori de rezultat. În mare parte, acești indicatori furnizează o serie
limitată de informații, care nu reflectă atotcuprinzător efectele și eficacitatea POR.
Deși POR produce indubitabil efecte, acestea sunt mai puțin vizibile dacă nu sunt concentrate
corespunzător. Astfel, la nivelul zonelor unde au fost realizate mai multe intervenții POR, acestea au
avut un impact considerabil (exemple: orașul Timișoara și județul Teleorman unde există deja efecte
vizibile ca urmare a implementării celor 24 , respectiv 47 de proiecte POR).
Cu excepția proiectelor din cadrul Axei Prioritare 1, intervențiile POR nu sunt suficient de concentrate
la nivel regional/local, deci este posibil ca potențialul efect sinergic dintre acestea să nu fie materializat
până la finalul programului. Multitudinea de nevoi identificate inițial a condus la o structură fragmentată
a Programului, având ca rezultat limitarea nivelului de satisfacere a acestora.
În acest context, este posibil ca efectele cumulate la nivel regional (impactul intervențiilor programului)
să fie limitate.
Impactul programului asupra prevenirii adâncirii disparităților regionale
Există indicii care confirmă faptul că POR ar putea avea efecte pozitive asupra prevenirii adâncirii
disparităților regionale, în cazul multor indicatori de program aferenți proiectelor finalizate, efectul
potențial asupra regiunilor mai puțin dezvoltate fiind mai mare decât asupra celor mai dezvoltate.
Totuși, este de așteptat ca aceste efecte să fie limitate, fiind direct proporționale cu nivelul redus al
investițiilor POR comparativ cu totalul investițiilor necesar la nivel regional.
În același timp, este posibil ca unele dintre intervenții să aibă efecte în sens contrar atenuării
disparităților regionale (spre exemplu, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor).
Alocările diferențiate pe regiuni în funcție de nivelul acestora de dezvoltare nu pare a fi un instrument
suficient pentru a atenua creșterea disparităților regionale de dezvoltare.
Impactul programului asupra capacității de elaborare și implementare a politicilor de dezvoltare la nivel
regional sau local
Cu toate că nu s-a putut baza pe procesul de descentralizare care este destul de lent, POR a reușit
totuși să imprime autorităților locale o nouă perspectivă asupra politicilor de dezvoltare regională.
Liderii locali au conceptualizat și aplicat mecanisme de planificare, prioritizare și gestionare a
proiectelor și resurselor locale într-un context regional. Prin obligativitatea implementării unor planuri
integrate de dezvoltare urbană, precum și prin finanțarea unor proiecte cu impact regional, POR a
reprezentat un prim exercițiu practic de planificare strategică locală în care se prioritizează adresarea
unor nevoi şi se alocă resurse în funcţie de dimensiunea acestor nevoi.
La nivelul autorităţilor locale, deşi au apărut structuri sau direcţii specializate referitoare la investiţiile
din surse externe (inclusiv cele din surse europene), există încă o capacitate administrativă redusă
pentru elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.
Analiza implementării POR
Eficacitatea procesului de management al implementării programului din perspectiva realizării
obiectivelor POR
În comparație cu alte programe operaționale, POR a deschis liniile de finanțare mai rapid și a creat
astfel condițiile necesare pentru asigurarea eficienței și eficacității programului. Totuși POR s-a
confruntat cu o serie de dificultăți în primii ani de implementare, precum: aprobarea târzie a
programului și demararea pregătirii etapei de implementare după și nu în paralel cu perioada de
programare.
Aceste obstacole au trebuit surmontate cu eforturi semnificative în anii următori. Ritmul neregulat al
procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, caracterizat de un grad foarte ridicat de
încărcare mai ales în perioada 2011-2012, evidențiază aceste eforturi. Aceste perioade de vârf,
precum și depășirile termenelor procedurale aferente majorității etapelor din ciclul de implementare,
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indică o planificare ineficientă a proceselor de evaluare/contractare a proiectelor depuse, și de
soluționare a cererilor de rambursare/plată.
Totodată, cererile de proiecte de tip deschis au afectat eficacitatea și eficiența programului din două
perspective: pe de o parte, au împiedicat selectarea proiectelor cu impact semnificativ / importante din
punct de vedere strategic, iar pe de altă parte au afectat planificarea corectă a procesului de evaluare
și selecție a proiectelor.
Analiza factorilor interni și externi care au influențat realizarea obiectivelor și indicatorilor POR
În mod previzibil, implementarea POR a fost influențată de o gamă largă de factori interni și externi.
Astfel de factori includ:











efectele crizei economice au determinat dificultăți financiare în rândul beneficiarilor;
întârzieri ale procesului de selecție și contractare a proiectelor (influențată de o combinație de
resurse limitate și aspecte procedurale complexe);
experiența redusă a multor beneficiari privind implementarea/managementul unui proiect de
investiții;
complexitatea și incoerența legislației privind achizițiile publice;
corecțiile financiare aplicate unor beneficiari;
anumite disfuncționalități ale circuitului financiar al programului;
insuficiența personalului specializat pentru activitățile de evaluare și monitorizare proiecte,
respectiv verificare a cererilor de rambursare.
sistemul de planificare POR nu a luat în considerare situațiile de risc precum potențialele
vulnerabilități ale actorilor implicați (structuri POR/beneficiari).
neutilizarea unui sistem de management al riscurilor.

Managementul POR a adoptat în mod constant măsuri pentru a contracara sau limita efectele
factorilor negativi de mai sus, cu rezultate bune în majoritatea situațiilor. În unele situații totuși, aceste
măsuri și-au atins limitele de eficacitate.
Analiza manifestării diverșilor factori interni și externi la nivelul regiunilor a relevat faptul că anumiți
factori s-au manifestat similar, în timp ce alți factorii s-au manifestat cu intensitate sensibil diferită. Cei
mai importanți factori a căror manifestare diferă semnificativ între regiuni sunt:





dificultățile financiare ale beneficiarilor,
experiența redusă a beneficiarilor privind implementarea proiectelor
sprijinul primit de beneficiari din partea organismelor intermediare.

Diferențe notabile se înregistrează și în cazul capacității OI din punct de vedere al resurselor umane,
analizele efectuate relevând o serie de nevoi de instruire și dezvoltare în acest sens.
Analiza eficienței programului prin compararea cheltuielilor cu rezultatele obținute
Eficiența POR se încadrează, în general, în parametrii planificați – mai precis, cu bugetul contractat se
pot atinge, în majoritatea cazurilor, valorile țintă ale indicatorilor de program pentru majoritatea
domeniilor de intervenție.
Excepțiile sunt reprezentate de anumiți indicatori de program ale căror valori țintă planificate nu vor fi
atinse, fiind afectate de o eficiență inadecvată a unora dintre proiectele contractate.
Aspectul pozitiv constatat se referă la definirea și utilizarea în cazul anumitor domenii de intervenție, a
unor indici de eficiență. Totuși, chiar și în aceste cazuri sunt necesare îmbunătățiri ale metodologiei de
aplicare a acestor indici. În cazul altor domenii de intervenție, lipsa indicilor de eficiență a dus la
contractarea unor proiecte cu o eficiență foarte scăzută, dar și la imposibilitatea controlului privind
contribuția proiectelor finanțate la realizarea indicatorilor de program.
Complementaritatea și sinergia POR cu alte programe operaționale
Asigurarea complementarității dintre POR și celelalte programe finanțate din fonduri europene s-a
realizat în mod adecvat la momentul planificării. Delimitarea dintre intervențiile POR și cele specifice
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celorlalte programe operaționale este suficient de clară, riscul dublei finanțări fiind redus la minim.
Baza de date SMIS CSNR permite identificarea proiectelor pentru care un beneficiar a obţinut
finanţare în cadrul mai multor programe operaţionale.
Însă pe parcursul implementării programelor operaționale, abordările sinergice, care să integreze
proiecte sprijinite din POR cu altele finanțate din celelalte programe operaționale, au fost o raritate.
Principalele motive care au contribuit la acest neajuns sunt:






elaborarea programelor la momentul planificării inițiale fără a acorda o atenție suficientă posibilelor
interferențe dintre acestea,
lansarea necorelată a apelurilor de propuneri de proiecte (ex. asigurarea conexiunii unităților
școlare sau spitalicești la Internet din cadrul POS CCE și reabilitarea infrastructurii educaționale
sau de sănătate din cadrul POR)
necorelarea graficelor de implementare a proiectelor de infrastructura (construcție autostrăzi din
cadrul POS Transport cu reabilitare drumuri județene din cadrul POR, reabilitare rețele de apă și
canalizare din cadrul POS Mediu cu reabilitare străzi orășenești din cadrul POR).
reducerea atribuțiilor CRESC (Comitetul Regional de Evaluare Strategică și Corelare) în domeniul
evaluării strategice și prioritizării proiectelor la nivel regional.

Estimarea progresului POR până la sfârșitul perioadei de implementare (2015)
Perspectivele de atingere a obiectivelor strategice şi specifice ale POR
Prin prisma performanței înregistrată la 31 decembrie 2013 se poate anticipa următorul grad de
atingere a indicatorilor de program la finalizarea POR:






Axa Prioritară 1 își va atinge obiectivele, mai puțin în ceea ce privește dezvoltarea mediului de
afaceri. În acest context, caracterul integrat al abordării acestei axe prioritare poate fi periclitat.
Axa Prioritară 3 și Axa Prioritară 4 vor fi în mare parte eficace la finalul programului, cu unele
rezerve referitoare la numărul centrelor sociale reabilitate, timpul de intervenție în situații de
urgență, intervențiile în alte unități educaționale decât cele școlare și rata de atragere companii în
structurile de afaceri create.
Axa Prioritară 2 și Axa Prioritară 5 vor fi mai puțin eficace din perspectiva indicatorilor de program
la încheierea acestuia. Prima în ceea ce privește străzile orășenești și șoselele de centură, iar cea
de-a doua în ceea ce privește numărul de proiecte în turism, numărul de turiști atrași, numărul de
întreprinderi mici și mijlocii sprijinite,.

Aceste concluzii trebuie interpretate cu rezervă în condițiile în care unele ținte ale indicatorilor nu mai
reflectă logica inițială de intervenție a programului (un bun exemplu îl constituie un indicator de
realizare imediată aferent domeniului de intervenție 5.3), altele au fost subdimensionate, iar altele au
fost greșit interpretate de către beneficiari. Astfel, ratele de realizare pentru unii indicatori nu mai pot
reflecta în mod corect atingerea obiectivelor programului.
Având în vedere că majoritatea proiectelor contractate se află în faza de implementare, capacitatea
beneficiarilor de a menține graficul de implementare planificat și viteza de procesare a cererilor de
rambursare devin principalii factori care vor influența decisiv progresul POR până la sfârșitul perioadei
sale de implementare.
Estimarea îndeplinirii regulii „n+3/ n+2”
Estimarea ratei de absorbție și în consecință a riscului de dezangajare depinde de o serie de variabile.
În funcție de aceste variabile, s-au analizat trei scenarii: scenariul de bază (care ține cont de
prognozele realizate pe baza calendarului cererilor de rambursare la nivel de proiect), scenariul al
doilea (care ține cont de execuția bugetară a proiectelor) și scenariul al treilea (care ia în considerare
atât execuția bugetară a proiectelor, cât și întârzierile înregistrate în implementarea proiectelor).
În cadrul fiecărui scenariu au fost dezvoltate două variante: o variantă care reflectă riscul de
dezangajare calculat pe baza situației existente la sfârșitul lunii ianuarie 2014, în timp ce cea de-a
doua variantă ia în calcul și o estimare a cuantumului cererilor de rambursare rezultate în urma
contractării sumelor suplimentare alocate POR (240 milioane euro).
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În cazul primei variante a scenariului de bază se constată că ținta de absorbție cumulată la nivel de
program nu se poate atinge în 2015 doar prin efectuarea plăților FEDR planificate la nivelul fiecărui
contract existent în ianuarie 2014. Rata de dezangajare cumulată în această variantă a scenariului se
ridică la 3,46% din alocarea FEDR totală a programului. Totuși, conform celei de-a doua variante a
scenariului de bază, riscul de dezangajare ar putea fi evitat prin contractarea cu celeritate a sumelor
alocate suplimentar din alte programe, a unei planificări riguroase a cererilor de rambursare/ plată, a
respectării cu strictețe a acesteia de către beneficiari și a unei monitorizări continue a situației plăților
la nivelul OI și AM.
În cazul celui de-al doilea scenariu, rata de dezangajare crește dacă se are în vedere nivelul istoric de
execuție financiară de 80,38%, calculat pentru proiectele finalizate în cadrul POR la sfârșitul lunii
ianuarie 2014. În cazul primei variante a acestui scenariu, dacă acest nivel de execuție bugetară s-ar
menține, 13,50% din bugetul POR ar fi dezangajat automat. În cazul celei de-a doua variante, prin
previzionarea cererilor de rambursare aferente proiectelor care urmează a se contracta din sumele
suplimentare redistribuite POR, riscul de dezangajare ar putea fi redus cu aproximativ 3% față
rezultatul obținut în cadrul primei variante a acestui scenariu.
În cel de-al treilea scenariu, pe lângă nivelul istoric de execuție financiară de 80,38%, s-au luat în
considerare și întârzierile medii de 5 luni în implementarea proiectelor (pe baza experienței înregistrate
până în prezent). Rezultatul obținut: riscul total de dezangajare ar fi de 16,27% dacă se iau în calcul
numai sumele contractate la sfârșitul lunii ianuarie 2014, respectiv 13,84% dacă se iau în calcul și
sumele suplimentare alocate POR (240 milioane euro).
Ritmul lent al contractării din primii ani de implementare a afectat atingerea țintei de absorbție până la
finalul programului. Relaxarea regulii n+3/ n+2 are efecte pozitive, dar pe termen scurt. Dacă însâ
luăm în considerare plățile estimate la finalul lunii ianuarie 2014 și alocarea suplimentară de 240
milioane de euro, riscul nu este eliminat, ci doar amânat pentru anul 2015 (până la finalul căruia
trebuie decontate și alocările semnificative aferente anilor 2012 și 2013).
Riscul de dezangajare este determinat în principal de rata de execuție a bugetelor FEDR la nivel de
proiect care a fost afectată de o serie largă de aspecte, precum: dificultatea de a estima cât mai
aproape de realitate costurile aferente proiectului, dificultatea de a defini și identifica cheltuielile
eligibile, precum și capacitatea redusă a evaluatorilor de cereri de finanțare de a evalua bugetele
acestora. La nivel sistemic, acest fenomen are și efecte negative asupra planificării bugetului național
(prin estimarea incorectă a sumelor dedicate co-finanțării), precum și asupra eforturilor financiare de a
acoperi unele costuri (de exemplu, TVA pentru instituțiile publice).
Întârzierile înregistrate în implementarea proiectelor au un efect asupra riscului de dezangajare, dar nu
la fel de mare ca rata de execuție a bugetului FEDR.
Concluzii
În ansamblu, POR a obținut probabil cel mai bun compromis posibil, date fiind resursele existente și
sistemul de management actual, între multiplele cerințe ale programului – respectare legislație și
regulamente, viteză de implementare, rezolvare aspecte neprevăzute, eficacitate, eficiență. POR se
află într-un stadiu avansat al implementării, principala provocare în această etapă fiind reprezentată de
derularea în bune condiții și finalizarea la timp a proiectelor contractate.
Atingerea obiectivelor programului
Din această perspectivă, POR prezintă o imagine mixtă. Unele domenii de intervenție au șanse foarte
ridicate să își atingă complet obiectivele, în timp ce alte domenii își vor atinge doar parțial obiectivele.
Gradul de atingere parțială a indicatorilor de program diferă semnificativ între domenii, între 20-30% și
70-80%. Multe dintre obiectivele domeniilor de intervenție sunt susținute de mai mult de un indicator
de rezultat, unii cu potențial de a fi complet atinși, alții doar parțial, ceea ce creează din nou o imagine
mixtă în cazul fiecărui obiectiv în parte.
O serie de indicatori de rezultat sunt afectați de o serie neajunsuri – colectare eronată a unor valori ale
acestora, schimbarea unor indicatori astfel încât aceștia nu mai reflectă corespunzător obiectivul
aferent, lipsa unor anumiți indicatori. Astfel de neajunsuri diminuează capacitatea unor indicatori de a
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reflecta în mod corect și complet gradul de atingere al unui obiectiv și implicit diminuează posibilitatea
de a evalua exact gradul de atingere a unora dintre obiectivelor programului.
Nivelul estimat al absorbției fondurilor UE
Un risc mediu de dezangajare se situează în jurul valorii de 15%, deci se poate estima o rată a
absorbției de 85%. Un astfel de nivel poate fi considerat o performanță, cu amendamentul că dacă nu
ar fi existat o amânare a termenelor conform regulii n+3/n+2, rata de absorbție ar fi fost mai scăzută.
Recomandări
Recomandări aferente perioadei curente de programare
Faptul că în stabilirea țintelor indicatorilor de program s-au luat în considerare evoluţiile economice şi
sociale manifestate înainte de apariţia/manifestarea crizei economice, și având în vedere dinamica
unor politici și priorități sectoriale pe parcursul derulării programului, se recomandă ajustarea valorii
țintă a unor indicatori de program, în concordanţă cu noile realităţi economico-sociale.
Pentru a crește nivelul absorbției de fonduri UE, se recomandă:





contractarea în regim de urgență a tuturor fondurilor încă disponibile;
ca procesul de contractare să permită proiectelor să fie finalizate până în decembrie 2015 și să ia
în calcul posibilele întârzieri care pot apărea în implementarea acestora;
ca riscul real de dezangajare (care ia în calcul condițiile reale de implementare) să fie monitorizat
lunar, pentru a se putea lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare de maximizare a absorbției:
de exemplu contractarea de noi proiecte mature aflate pe lista de rezervă, inclusiv prin realocarea
de fonduri între domenii de intervenție sau axe prioritare și stoparea supracontractării.

Recomandări aferente perioadei de programare viitoare (2014 – 2020)
Pentru creșterea relevanței intervențiilor POR, se recomandă:





alocare financiară regională diferită de la un domeniu de intervenție la altul, în concordanță cu
potențialul și specificul nevoilor la nivelul fiecărei regiuni în parte;
ca programul să se axeze pe mai puține operațiuni specifice, care ar trebui definite în funcție de
capacitatea acestora de a produce un impact notabil la nivel regional pe termen lung (în limitele
Regulamentelor CE);
planificarea intervențiilor cu asigurarea unei corelări depline între Strategia Națională pentru
Dezvoltare Regională 2014-2020 și planurile strategice din domeniile sănătate, educație,
transport, etc. Această corelare trebuie monitorizată pe întreg parcursul implementării POR pentru
a permite ajustarea POR în funcție de evoluțiile acestor planuri strategice sectoriale.

Pentru a asigura o eficacitate sporită a intervenției POR, se recomandă:





formularea de ținte la nivel regional pentru indicatorii de program, în cazul acelor indicatori de
program unde un astfel de exercițiu prezintă relevanță și plusvaloare;
organizarea de apeluri de proiecte cu termen fix pentru domeniile majore de intervenție care
vizează un număr mare de potențiali beneficiari eligibili;
ca sistemul de indicatori de program să asigure o acoperire adecvată a obiectivelor POR,.mai
precis toate tipurile de intervenții exprimate în cadrul unui obiectiv trebuie să aibă un indicator de
rezultat aferent.

Pentru a avea un impact real asupra prevenirii adâncirii disparităților regionale, se recomandă:



ca alocarea financiară către regiunile de dezvoltare să țină cont de particularitățile regionale și să
se concentreze pe tipuri de intervenții cu un impact semnificativ și demonstrat asupra dezvoltării
echilibrate a regiunilor.

Pentru a crește capacitatea de elaborare și implementare a politicilor de dezvoltare la nivel regional și
local, se recomandă:
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promovarea parteneriatului la nivel local între beneficiari mai ales pentru proiectele complexe, care
presupun existenţa unor resurse dificil de asigurat cumulativ în cazul autorităţilor publice locale de
mici dimensiuni, dar care prin realizarea unor parteneriate locale pot fi asigurate.

Pentru a crește eficacitatea procesului de management al implementării programului, se recomandă:













deschiderea liniilor de finanțare cât mai curând posibil după aprobarea POR 2014-2020;
OI POR să ofere o informare cât mai completă și relevantă potențialilor beneficiari (help-desk);
eficientizarea procedurilor de selecție și contractare a proiectelor, respectiv procesare a cererilor
de rambursare/plată;
evaluarea necesarului de personal și a gradului de încărcare al acestuia la nivelul AM / OI POR;
utilizarea mai consistentă a resurselor de asistență tehnică în orice proces unde resursele interne
POR nu sunt suficiente;
o planificare realistă a implementării programului, care să ia în calcul factorii negativi care s-au
manifestat în actualul ciclu de programare; utilizarea managementului de risc ca instrument de
management al implementării programului;
clarificarea poziției funcției de monitorizare de program în sistemul de management și control al
AM POR (inclusiv prin îmbunătățirea procedurilor relevante) și întărirea acesteia din punct de
vedere al capacității (număr de persoane și expertiză); un sistem de monitorizare de program
susținut de analize mai frecvente și un ciclu analiză-măsură de corecție mai rapid;
evaluarea anuală a campaniilor de promovare prin sondaje de opinie aplicate grupurilor țintă ale
POR și prin utilizarea indicatorului cost-beneficiu pentru a stabili eficiența utilizării banilor alocați
pe diferite canale de promovare;
crearea unui ghid unic de aplicare pentru toate programele operaționale 2014-2020, pentru o
informare mai clară și mai coerentă a potențialilor beneficiari;
o mai mare predictibilitate a execuției financiare pentru contractele descentralizate de asistență
tehnică de la nivelul OI POR, astfel încât planificarea și execuția financiară să reprezinte
instrumente utile pentru implementarea strategiei de asistență tehnică printr-un set de indicatori
definiți și prestabiliți, direct legați de atribuțiunile descentralizate ale acestora și în funcție de
nevoile specifice fiecărui OI POR.

Pentru creșterea eficienței programului, se recomandă:



introducerea obligativității ca toate proiectele să contribuie la realizarea indicatorilor de program.
Pentru orice indicator de program este necesară transmiterea valorilor țintă de la nivel de program
la nivelul proiectelor finanțate, prin intermediul unor indici de eficiență.

Pentru a crește complementaritatea și sinergia dintre POR și celelalte programe operaționale, se
recomandă:



propunerea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către Ministerul
Fondurilor Europene și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor mecanisme care să
permită inițierea sistematică de proiecte sinergice la nivelul programelor operaționale
complementare. Aceasta presupune în prealabil identificarea unor proiecte strategice, cu mare
impact regional, care să poată beneficia de fonduri de la cel puțin două programe operaționale.
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1 Introducere
1.1 Cadrul general
În luna ianuarie 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat o licitație
deschisă pentru servicii de asistență tehnică, în vederea realizării studiului de evaluare operațională și
strategică, intitulat „Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operațional Regional 2007 –
2013” (”Proiectul”). KPMG România SRL (”KPMG”) a fost desemnată câștigătoare în data de 08 aprilie
2013.
Contractul a fost semnat pe 29 aprilie 2013. În data de 10 mai a avut loc prima întâlnire de lucru în
cadrul căreia au fost discutate data de începere a activităţilor proiectului, data şi modul de organizare
a reuniunii de lansare a proiectului, prezentarea echipelor de proiect şi a obiectivelor acestuia, aspecte
privind managementul proiectului, data limită pentru colectarea datelor ce vor fi folosite în procesul de
evaluare.
10 mai 2013 a fost stabilită ca dată de începere a activităților și a fost emisă instrucțiunea aferentă.

1.2 Scurtă prezentare a POR
Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) a fost aprobat de Comisia Europeană în iulie 2007.
POR acoperă toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României (NUTS II): Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov.
Obiectivul strategic al POR constă în ”sprijinirea unei dezvoltări
teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea
mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci”.

economice, sociale, echilibrate
lor şi resurselor specifice, prin
condiţiilor infrastructurale şi ale
cele rămase în urmă, locuri mai

Programul are cinci obiective specifice:
1. Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice,
în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor;
2. Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a
legăturilor cu zonele înconjurătoare;
3. Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;
4. Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri;
5. Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Programul este implementat prin intermediul a 13 domenii majore de intervenție (DMI), organizate în
șase axe prioritare (AP):
1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
4. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local;
5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
6. Asistenţă tehnică.
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Bugetul total al Programului este 4.556,7 milioane euro, din care contribuția Uniunii Europene (FEDR)
este 3.726 milioane euro, contribuția publică națională este 657,6 milioane euro, iar contribuția privată
este 173,1 milioane euro.

1.3 Obiectivele evaluării
1.3.1 Obiectivele proiectului
Obiectivele proiectului
Conform Caietului de Sarcini, obiectivul general al contractului este de a contribui la implementarea cu
succes și absorbția eficientă a fondurilor europene destinate Programului Operaţional Regional 20072013 prin evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi implementarea
Axelor Prioritare (AP) şi ale Domeniilor Majore de Intervenţie (DMI) specifice, în vederea realizării
impactului şi obiectivelor prevăzute prin POR.
Evaluarea intermediară este atât o evaluare strategică cât şi operaţională a performanţelor înregistrate
în managementul şi implementarea POR 2007-2013, precum şi a eficienţei şi impactului realizate.
Obiectivele specifice ale evaluării
Potrivit Caietului de Sarcini, obiectivele specifice ale evaluării sunt:





Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în continuare
relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice;
Evaluarea performanţelor în atingerea obiectivelor programului, respectiv eficacitatea realizată ca
urmare a primelor rezultate obţinute şi dacă, trendul şi contextul actual al implementării conduc la
realizarea obiectivelor POR;
Analiza implementării programului, a eficienţei sistemului de management al POR pe baza
progresului în implementare.

1.3.2 Întrebările de evaluare
Evaluarea presupune formularea unor răspunsuri la următoarele întrebări de evaluare:
ÎE1. În ce fel efectele crizei economice şi financiare au influenţat nevoile identificate prin POR?
ÎE2. Răspund în continuare obiectivele şi intervenţiile programului acestor nevoi?
ÎE3. Sunt complementare activităţile programului cu alte programe operaţionale? Există o sinergie
între activităţile finanţate prin POR şi activităţile sprijinite prin alte programe operaţionale?
ÎE4. Nivelul actual al indicatorilor şi perspectivele de realizare a acestora pot duce la atingerea
obiectivelor strategice şi specifice ale POR?
ÎE5. Care sunt efectele produse până în prezent, prin implementarea programului?
ÎE6. Funcţionarea sistemului de colectare a datelor/monitorizare a proiectelor asigură furnizarea
eficientă a informaţiilor necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de axă prioritară şi
program, precum şi a informaţiilor necesare evaluării?
ÎE7.
În ce fel eficacitatea procesului de management a implementării programului a influenţat
realizarea obiectivelor strategice şi specifice ale POR?
ÎE8. Care este eficienţa rezultatelor obţinute comparativ cu cheltuielile efectuate pe fiecare axă
prioritară, DMI şi activitate/operaţiuni specifice?
ÎE9. Care este impactul costurilor calculate asupra realizării indicatorilor de bază şi de program,
precum şi asupra realizării obiectivelor specifice şi strategice ale programului?
ÎE10. Care sunt factorii interni şi externi care influenţează realizarea obiectivelor şi indicatorilor
programului?
ÎE11. Cum pot fi evaluate corect şi controlate efectele factorilor interni şi externi asupra implementării
programului?
ÎE12. În ce măsură şi cum au fost implementate recomandările celor două evaluări ale POR, anterior
realizate, respectiv prima evaluare intermediară realizată în anul 2009 şi evaluarea implementării
priorităţilor şi proiectelor adresate mediului de afaceri finalizată în anul 2011?
ÎE13. În ce măsură acţiunile de informare şi publicitate POR şi-au atins obiectivele (analiza eficacităţii
şi impactului sistemului de informare şi publicitate a POR)?
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ÎE14. Este suficient sprijinul asistenţei tehnice pentru a asigura managementul programului (există
activităţi de management neacoperite de asistenţa tehnică sau care necesită fonduri suplimentare)?
ÎE15. În ce măsură situaţia financiară curentă asigură îndeplinirea regulii „n+3” si „n+2”?
ÎE16. Există etape în circuitul financiar care ar putea produce blocaje în fluiditatea plăţilor?
ÎE17. Care sunt factorii interni şi externi care au influenţat performanţele de gestionare şi
implementare a programului, specifici fiecărei regiuni de dezvoltare?
ÎE18. Există entităţi care necesită mai multe/puţine resurse faţă de cele alocate?
ÎE19. Care este impactul programului asupra capacităţii de elaborare a politicilor de dezvoltare la nivel
regional/local şi asupra practicilor/metodelor de implementare a acestora?
ÎE20. Care este impactul programului asupra prevenirii adâncirii disparităţilor regionale?
Pe lângă formularea de răspunsuri la întrebările de evaluare menționate mai sus, proiectul presupune
și identificarea și analiza unor exemple de bună practică.

1.4 Structura raportului
Structura raportului de evaluare este următoare:















Rezumatul raportului de evaluare, care evidenţiază aspectele cheie ale evaluării și principalele
puncte analitice;
Capitolul 1 este o introducere, care cuprinde o scurtă prezentare a cadrului general al proiectului
și a obiectivelor evaluării;
Capitolul 2 prezintă metodologia de evaluare folosită de Consultant;
Capirolul 3 prezintă progresul înregistrat la nivelul programului, axelor prioritare și domeniilor
majore de intervenție;
Capitolul 4 cuprinde analiza, constatările, concluziile și recomandările referitoare la relevanța
strategiei POR;
Capitolul 5 include analiza, constatările, concluziile și recomandările referitoare la progresul
înregistrat în realizarea indicatorilor specifici, inclusiv la eficacitatea procesului de management al
implementării programului;
Capitolul 6 analizează eficienţa programului prin compararea cheltuielilor cu rezultatele;
Capitolul 7 prezintă factorii externi și interni care au influențat realizarea obiectivelor și
indicatorilor, măsura în care au fost implementate recomandările evaluărilor anterioare,
eficacitatea sistemului de informare și publicitate și nivelul asistenței tehnice;
Capitolul 8 analizează indicatorii financiari și eficiența circuitului financiar;
Capitolul 9 conține analiza specifică la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare;
Capitolul 10 prezintă metodologia de selecție și identifică exemplele de bună practică;
Capitolul 11 care conține concluziile şi recomandările finale pentru îmbunătăţirea absorbţiei
fondurilor şi realizarea obiectivelor intervenţiilor finanțate în cadrul POR;
Anexe (inclusiv prezentarea studiilor de caz).
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2 Metodologie de lucru
2.1 Aspecte generale
Evaluarea de față este a doua evaluare intermediară și survine la un moment apropiat de termenul
limită pentru contractare (31/12/2013 pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat,
respectiv 30/06/2014 pentru schemele de minimis, în timp ce pentru celelalte scheme de ajutor de stat
se așteaptă o decizie a CE în vederea prelungirii termenului de contractare, punerea în practică
rămânând la latitudinea statului membru prin intermediul unui HG). Conform CdS, evaluarea
intermediară este atât o evaluare strategică cât şi operaţională a performanţelor înregistrate în
managementul şi implementarea POR 2007-2013, precum şi a eficienţei şi impactului realizate. Acest
aspect conferă evaluării de față atât o natură formativă, cât și o natura sumativă.
Abordarea generală folosită de către echipa de evaluare a urmărit efectuarea unor analize cât mai
clare, detaliate și relevante față de întrebările de evaluare, pentru a putea desprinde concluzii
pertinente, recomandări utile și, de o mare importanță la acest moment, lecții relevante pentru
viitoarea perioadă de programare.
Aspectele metodologice specifice fiecărei întrebări de evaluare sunt prezentate în detaliu în partea de
debut a fiecărui capitol, această secțiune prezentând abordarea metodologică generală.
Pentru elaborarea raportului de evaluare, activitățile de evaluare s-au desfășurat în perioada 10 mai
2013 – 1 aprilie 2014. Datele colectate reflectă situația la data de 31 decembrie 2013.
Pentru a-și atinge scopul, acest exercițiu de evaluare a urmărit o serie de principii:











Imparțialitate – o analiză care ia în considerare toate informațiile și opiniile provenite de la toți
factorii interesați într-un mod echilibrat, fără influențe predominante din partea niciunui grup de
factori;
Obiectivitate – o analiză logică, bazată pe structura, obiectivele și rezultatele POR; respectând
principiile unei analize riguroase, fundamentate și clare;
Implicare factori interesați – toate nivelurile de management instituțional POR, precum și
beneficiari și consultanți au fost în mod adecvat implicați în procesul de analiză, după cum este
ilustrat în secțiunea următoare privind cercetarea de teren;
Metodologie adecvată pentru fiecare întrebare de evaluare – pentru fiecare întrebare de evaluare,
modalitățile de analiză utilizate au fost atent selectate pentru a asigura o logică și o relevanță
maximă;
Analiză detaliată – analizele efectuate sunt complete, acoperind toate aspectele considerate
importante în lumina scopului general al acestei evaluări. S-a urmărit ca analizele să fie cât mai
ilustrative, folosind în acest scop o serie de elemente cum ar fi reprezentările grafice, exemplele,
studiile de caz;
Recomandări utile – formularea de recomandări care care pot avea un impact semnificativ asupra
rezultatelor POR, care contează cu adevărat în procesul de implementare a programului;
Lecții învățate – având în vedere momentul la care survine această evaluare, o atenție specială a
fost acordată lecțiilor învățate care pot fi utile pentru viitoarea perioadă de programare;
Plusvaloare – o analiză care aduce informații și perspective suplimentare față de ceea ce există
deja în cadrul analizelor formulate de sistemul intern de monitorizare al POR.

2.2 Probleme întâmpinate și limitări în aplicarea metodologiei
Principalele probleme întâmpinate în cadrul analizelor efectuate și care totodată au constitut limitări
metodologice se referă la indicatorii POR:



Schimbările definiției anumitor indicatori survenite pe parcursul implementării POR au dus la o
situație în care în cadrul aceleași DMI proiectele pot raporta indicatori de program diferiți, în
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funcție de momentul depunerii cererii de finanțare (pre sau post modificare indicatori de program).
Analizele efectuate pe anumiți indicatori reflectă, în mod necesar, doar acele proiecte care
raportează indicatorul de program respectiv.
Valorile realizate ale indicatorilor la nivelul proiectelor finanțate nu sunt colectate distinct în cadrul
SMIS CSNR, utilizându-se presupunerea conform căreia valoarea realizată a indicatorilor este
aceeași cu valoarea țintă a acestora.
Valorile anumitor indicatori sunt în mod evident greșit raportate de către proiectele finanțate, ca
urmare a înțelegerii greșite a semnificației acestora. Detalii privind astfel de situații sunt prezentate
pe parcursul analizelor efectuate.

O serie de alte limitări specifice analizelor diverselor întrebări de evaluare sunt menționate în cadrul
capitolelor aferente întrebărilor de evaluare.

2.3 Metodologia cercetării calitative
Cercetarea de teren a investigat factorii implicaţi în implementarea POR pentru a explora şi evidenţia
în mod relevant categoriile de probeme survenite în procesul de implementare, pentru a identifica
motivaţiile care stau în spatele anumitor aspecte manageriale, a soluţiilor adoptate, precum şi pentru a
pune în lumină o serie de previziuni şi recomandări sugerate de către participanţii la procesul de
implementare a programului.
Informaţiile obţinute în urma cercetării calitative sunt utilizate atât direct în raportul de evaluare, cât şi
în procesul metodologic al evaluării cantitative unde au menirea de a calibra rezultatele cantitative ale
evaluării prin încadrarea acestora din urmă în contextul specific.
Universul cercetării calitative a
fost constituit din reprezentanţii
organismelor care gestionează
programul POR, reprezentanţii
beneficiarilor
POR
şi
ai
consultanţilor. Ariile de interes în
cazul cercetării de faţă sunt
constituite de punctele focale ale
POR, după cum
au fost
prezentate în metodologia din
Raportul preliminar, respectiv
intersecţia categoriilor de beneficiari cu obiectivele specifice transpuse prin cele 5 axe POR. De
asemenea, s-a avut în vedere reprezentativitatea regională şi impactul socio-economic al proiectelor
implementate în cazul beneficiarilor POR
Acest univers a fost abordat calitativ prin două mijloace de cercetare: interviu în profunzime şi focusgrup. Aspectele metodologice descrise mai sus conduc către configuraţia generală a cercetării
calitative prezentate în continuare.
Grupurile ţintă investigate prin intermediul interviurilor în profunzime au fost:





personalul de conducere din cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională, respectiv, al organismelor
intermediare regionale POR;
beneficiarii POR publici
beneficiarii POR privaţi.

În funcţie de cele trei categorii au fost realizate ghiduri de interviu specifice care vizau abordarea
problematicii POR din perspectiva categoriei investigate. Principiile de selecţie ale eşantionului din
cele trei categorii au avut în vedere criteriul saturaţiei teoretice şi al reprezentativităţii. Criteriul
saturaţiei se defineşte prin aceea că, după acoperirea ariilor de interes studiate prin intervievarea unui
număr reprezentativ de subiecţi, fiecare interviu suplimentar nu mai aduce nimic nou în modul în care
înţelegem problemele investigate raportat la obiectivele de cercetare.
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Astfel, selecţiea participanţilor la interviurile în profunzime (beneficiari POR) s-a realizat potrivit
criteriului de saturaţie teoretică pentru a acoperi următoarele arii de interes pentru studiu:






Punctele focale POR, respectiv, corelaţia dintre domeniile finanţate şi beneficiarii eligibili;
Reprezentativitatea regională sau caracterul regional al proiectului/ proiectelor implementate de
beneficiari;
Impactul socio-economic al investiţiilor finanțate din POR sau efectele implementării proiectului/
proiectelor;
Implementarea unuia sau a mai multe proiecte din alte programe de finanţare europeană sau
complementaritatea şi sinergia POR cu alte programe europene de finanţare.

Dintre cele patru arii tematice de mai sus, prima face referire la ordinea cantitativă a eşantionului, iar
următoarele trei la ordinea calitativă a selecţiei respondenţilor. Din punct de vedere cantitativ
eşantionul a fost stabilit la minim 30 de cazuri, parcurgând următorul algoritm: 4 reprezentanţi distincţi
pentru fiecare din cele 5 axe POR; 8 reprezentanţi ai organismelor intermediare regionale POR şi 2
reprezentanţi la nivelul instituţiilor centrale.
Aplicarea interviurilor în profunzime
La nivelul fiecărei regiuni s-au realizat, în medie, 5 interviuri. Interviurile în profunzime s-au realizat
faţă în faţă la sediul respondenţilor. Pentru aceasta, în perioada iunie-septembrie 2013, s-au făcut
deplasări în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Prelungirea perioadei de realizare a interviurilor a fost
necesară ca urmare a întârzierilor în programarea interviurilor inerente perioadei de concedii din lunile
iulie şi august.
Selecţia beneficiarilor s-a realizat prin adresarea unei solicitări celor 9 organisme intermediare POR
prin care acestea au fost rugate să identifice câte un proiect pentru fiecare domeniu major de
intervenţie, care să respecte criteriile de reprezentativitate regională şi impact socio-economic, iar din
perspectiva beneficiarului proiectului, să se respecte pe cât posibil criteriul complementarității. Din lista
transmisă de organismele intermediare s-a selectat aleator câte un proiect reprezentativ pentru 3-4
axe POR, în aşa fel încât din fiecare regiune să fie, pe cât posibil, reprezentate categoriile de
beneficiari publici şi privaţi şi o cât mai variată tipologie în interiorul acestor categorii. La fiecare
regiune s-au programat şi 2 interviuri de rezervă.
Astfel, s-au realizat 41 de interviuri regionale (50 interviuri dacă se adaugă și cele realizate la nivel
central), din care un interviu nu a putut fi înregistrat ca urmare a regulilor interne ale instituţiei
respondentului (Curtea de Conturi/ Autoritatea Naţională de Audit), ceea ce nu a permis utilizarea
corespunzătoare în raportul de cercetare, iar înregistrarea altui interviu a fost coruptă, informaţiile
neputând fi recuperate. Detalierea tabelară a interviurilor realizate se poate vizualiza în Anexa nr. 2.
Focus grupurile (FG)
Focus grupul este o metodă de cercetare organizată sub forma unei discuţii structurate care implică
conversaţia progresivă şi rafinarea punctelor de vedere şi ale ideilor participanţilor.
Propunerea de organizare a FG-urilor a ţinut cont de următoarele criterii:
1. abordabilitatea întrebărilor de evaluare faţă de metoda de focus grup (temele de discuţie pot fi
abordate în baza experienţei profesionale a participanţilor pentru a avea rezultate relevante în
urma FG);
2. reprezentativitatea invitaţilor faţă de temele discutate;
3. omogenitatea participanţilor din grup, în acest caz din perspectivă ierarhică şi de expertiză.
Din perspectiva criteriului de la pct. 1 de mai sus, conform CdS, au fost considerate abordabile prin FG
întrebările din următoarele arii de cuprindere,:
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a) Analiza măsurii în care strategia POR este în continuare relevantă în contextul crizei economice şi
financiare;
b) Analiza progresului înregistrat în realizarea indicatorilor specifici, la nivelul programului, respectiv
al fiecărei axe prioritare şi domeniu de intervenţie;
c) Identificarea şi analiza factorilor interni şi externi care influenţează procesul de implementare a
programului şi realizările acestuia;
d) Analiza specific regională efectuată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.
Referitor la aceste arii de cuprindere, s-au considerat reprezentativi participanţii din următoarele
grupuri ţintă:





Personalul OI din cele 8 regiuni cu responsabilităţi în domeniul programării pentru realizarea unui
FG care să răspundă întrebărilor din aria de cuprindere menționată la punctul (a) de mai sus. În
acest sens, obiectivul FG a fost analiza SWOT a POR;
Personalul din cadrul celor 8 OI cu responsabilităţi în monitorizarea implementării proiectelor
pentru ariile de cuprindere menționate la punctele (b) şi (d) de mai sus;
Beneficiarii de proiecte POR pentru a răspunde la ariile de cuprindere menționate la punctele (c) şi
(a) de mai sus.

Organizarea Focus-grupurilor
În perioada iunie-decembrie 2013 s-au organizat 4 FG conform metodologiei prezentate mai sus.
Primul FG a fost organizat în data de 20 iunie 2013 și a avut ca temă programarea strategică/ analiza
SWOT a POR. Au fost invitate 8 persoane, reprezentante ale agenţiilor de dezvoltare regională, a
căror arie de responsabilitate este programarea/ planificarea regională. S-au prezentat 5 persoane,
conform Anexei nr. 46.
Al doilea FG a fost realizat în data de 12 septembrie 2013 . Acesta a fost susţinut cu 10 persoane cu
aria de responsabilitate în implementarea şi monitorizarea POR. Astfel, au fost invitate 3 persoane din
partea Autorităţii de Management şi 8 persoane din partea OI POR, câte una pentru fiecare organism,
din care s-au prezentat doar 7, așa cum se poate constata din Anexa nr. 47.
Al treilea FG s-a desfășurat în regiunea București-Ilfov și a avut ca arie tematică Efectele crizei,
management POR, factori interni și externi, impact POR. Acesta s-a susţinut cu 9 participanţi din
rândul beneficiarilor şi consultanţilor POR, conform Anexei nr. 48.
Ultimul FG s-a desfășurat în regiunea Nord-Est și a avut ca arie tematică Accesarea și implementarea
proiectelor POR, factorii interni și externi, efectele proiectelor. Acesta s-a susţinut cu 5 participanţi din
rândul beneficiarilor şi consultanţilor POR, așa cum reiese din Anexa nr. 49.

2.4 Metodologia cercetării cantitative
Cercetarea cantitativă în cadrul proiectului de evaluare are ca scop prezentarea statistică și
cantitativă a rezultatelor interogării directe a reprezentanţilor universului cercetării, în urma derulării
sondajelor de evaluare.
Cercetarea cantitativă s-a desfăşurat în trei etape:
 Evaluarea eficienţei managementului POR, aplicat pe angajaţii celor 8 organisme intermediare
POR;
 Cercetarea cantitativă în rândul beneficiarilor POR, derulată pe un eşantion reprezentativ de 500
de beneficiari de finanţare POR;
 Cercetare cantitativă în rândul potențialilor beneficiari POR, derulată pe un eşantion reprezentativ
de 200 de potenţiali beneficiari de finanţare POR.
Evaluarea eficienţei managementului POR
Evaluarea eficienţei managementului POR a presupus evaluarea mediului intern organizaţional
specific implementării POR.
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Deoarece mediul intern este reprezentat de către personalul implicat în implementarea POR, s-a optat
pentru utilizarea unor instrumente1 care să măsoare o serie de factori interni ce definesc eficacitatea
managerială şi au un impact important asupra implementării programului. Pentru aceasta s-a folosit
metodologia de evaluare cantitativă a climatului organizaţional, evaluându-se 6 factori referitori la
eficienţa organizaţională:








Remunerare şi promovare
Conducerea şi relaţiile interpersonale
Organizarea şi comunicarea
Satisfacţia generală
Supraîncărcarea la locul de muncă
Nevoia de pregătire profesională continuă

Aceşti 6 factori interni au fost evaluaţi prin intermediul unui chestionar aplicat on-line în perioada iulieaugust 2013. Au fost înregistrate 249 de cazuri de angajaţi care au completat chestionarul dintr-un
total de peste 500 de adrese la care s-a transmis invitaţia de participare. Rata relativ redusă de
răspuns nu afectează obiectivitatea rezultatelor, întrucât eşantionul activ este reprezentativ.
Comparând structura organigramelor POR cu repartizarea eşantionului de respondenţi pe nivel
ierarhic şi departamente se constată echivalenţa proporţiilor acestor categorii în cele două situaţii.
Cercetarea cantitativă în rândul beneficiarilor POR
Cercetarea cantitativă asupra beneficiarilor POR a reprezentat cea mai importantă etapă a cercetării
cantitative, care și-a propus măsurarea unei serii de factori direct raportaţi la întrebările evaluării.
Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion reprezentativ de 500 de beneficiari de finanţare POR. În
urma administrării chestionarului a fost obținut un număr de 408 răspunsuri valide, ceea ce asigură o
rată de succes a culegerii datelor de 80% la un eșantion de 500 de cazuri .
Etapele cercetării au fost:
Determinarea eșantionului de beneficiari
Măsurarea universului de beneficiari a fost făcută pe bază de eșantion probabilistic stratificat,
reprezentativ pentru universul analizat. Eșantionul a cuprins 500 de cazuri, cu o rată estimată de
succes a culegerii datelor de 80% și a fost calculat pe baza analizei SMIS CSNR la data de 21 mai
2013.
Straturile semnificative folosite în construirea eșantionului de beneficiari au fost:






Axele prioritare cu subdiviziunile lor corespunzatoare, respectiv Domeniilor Majore de Interventie;
Cele 8 Regiuni de Dezvoltare, cărora li se adaugă Organismul Intermediar pentru Turism;
Statutul juridic al beneficiarilor;
Stadiul proiectului din punct de vedere al procesului de evaluare și monitorizare.

Cu alte cuvinte, s-a analizat frecvenţa proiectelor pe cele 13 domenii de intervenţii ale celor 5 axe
prioritare. Aceste frecvenţe au fost raportate la numărul absolut al eşantionului caculându-se
proporţional numărul de respondenţi pentru fiecare domeniu și fiecare regiune. De exemplu, dacă
DMI 1.1 reprezintă 8% din totalul proiectelor înregistrate în SMIS CSNR, atunci din totalul celor 500 de
beneficiari din eşantion, 8%, respectiv 40 reprezintă beneficiari de proiecte din cadrul DMI 1.1. Cei 40
sunt repartizaţi pe cele 8 regiuni în funcţie de proporţia de participare a fiecărei regiuni în SMIS CSNR.
(în Anexa nr. 50 este repezentată distribuţia eşantionului).

În cazul prezentei metodologii s-a utilizat metoda recomandată de către prof. univ. Ticu Constantin în studiul Analiza climatului
organizaţional, studiu,publicat în lucrarea colectivă: Psihologie organizaţional-managerială (coord. Avram E. şi Cooper L.,
Editura Polirom, Iași, 2008). Avantajele metodelor utilizate de către T. Constantin constau în faptul că au un grad ridicat de
aplicabilitate, potrivindu-se oricărui tip de organizaţie întrucât sunt calibrate după principii psihologice.,.
1
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Baza de date cu respondenţi
Baza de date finală s-a constituit în conformitate cu distribuţia redată în Anexa nr. 50, prin selecţia
aleatorie a beneficiarilor din SMIS CSNR. Întrucât temele abordate în cadrul chestionarului au
presupus cunoaşterea procesului de accesare şi implementare, câmpul de selecţie aleator a fost
constituit din beneficiarii care aveau proiecte în curs de implementare şi finalizate.
Ca urmare a lipsei de răspuns s-a avut în vedere și suplimentarea bazei de date cu noi respondenţi
din acelaşi tip de categorii prestabilite..În locul celor care nu au răspuns la chestionar au fost selectaţi
noi respondenţi din baza de date SMIS CSNR, respectându-se aceleaşi principii până la atingerea
numărului maxim de respondenţi.
Aplicarea chestionarului
Având în vedere numărul mare de respondenţi şi complexitatea întrebărilor din chestionar s-a optat
pentru realizarea on-line a chestionarului, în aşa fel încât respondentul să dispună de suficient timp de
evaluare. Chestionarul on-line a fost precedat de un chestionar telefonic cu rol de selecţie a
respondentului reprezentant al beneficiarului în aşa fel încât chestionarul on-line să ajungă la
persoanele implicate în accesarea şi implementarea POR.
Cercetarea cantitativă –în rândul potenţialilor beneficiari POR
Această cerectare a avut ca scop evidențierea aspectelor care privesc gradul şi sursele de cunoaştere
a programului în rândul populaţiei neimplicate în implementare, imaginea POR şi gradul de
penetrabilitate a mesajelor comparativ cu celelalte programe de finanţare, motivele neaccesării,
nevoile de finanţare, efectele crizei. Eşantionul stabilit în metodologia prezentată în Raportul preliminar
a fost de 200 de cazuri de potenţiali beneficiari, numărul răspunsurilor valide obținute în urma
administrării chestionarului fiind de 209.
Baza de date pentru stabilirea eşantionului a fost realizată prin selecţie aleatorie din bazele de date de
tip SIRUTA şi ale entităţilor economice înregistrate la ONRC, după eliminarea actualilor beneficiari
POR. Înlăturarea beneficiarilor POR din structura eșantionului a fost realizată prin compararea
beneficiarilor din SMIS CSNR cu potenţialii beneficiari eligibili care nu sunt în evidenţa SMIS CSNR. Sa urmărit o repartiţie proporţională pe regiuni, similară proporţiilor distribuţiei beneficiarilor actuali
înregistraţi în SMIS CSNR.
Chestionarul a cuprins întrebări derivate din temele enunţate mai sus și a fost aplicat telefonic.
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3 Performanța și progresul financiar POR
În cadrul raportului s-a analizat performanța reală a POR pe baza datelor obținute în urma aplicării
tehnicilor cantitative și calitative de cercetare (cercetare de birou, date din SMIS CSNR, solicitări de
informații și interviuri cu actorii cheie din cadrul structurilor POR), constatările rezultate fiind prezentate
în cele ce urmează.
Evaluarea performanței POR nu se bazează doar pe date cantitative și calitative, în cadrul raportului
fiind prevăzute și constatările evaluatorilor privind progresul actual al POR din perspectiva gradului de
absorbție.
În primă fază Consultantul a prezentat progresul înregistrat la nivelul întregului Program, ulterior
prezentând informații relevante la nivelul fiecărei AP/ DMI. Constatările referitoare la performanța reală
a Programului au fost prezentate, în principal, pe baza informațiilor raportate către MFE/ ACIS de către
reprezentanții AM la 31.12.2013.
În scopul de a percepe cu ușurință conținutul elementelor vizuale prezente în cadrul raportului,
diagramele, graficele și tabelele în care se prezintă informații referitoare la AP conțin coduri stricte de
culoare. Astfel, fiecare AP în parte din cadrul POR are atribuită o anumită culoare proprie, după cum
se poate observa în tabelul de mai jos.
Tabelul 1 – Coduri de culoare aferente AP din cadrul POR
AP

AP 1

Titlu prescurtat

Dezvoltare urbana

AP 2

AP 3

Infrastructura transport Infrastructura sociala

AP 4
Mediu de afaceri

AP 5
Turism

AP 6
Asistenta tehnica

Culoare

La fel s-a procedat și în cazul domeniilor majore de intervenție din cadrul POR:
Tabelul 2 – Coduri de culoare aferente DMI din cadrul POR
DMI

DMI 1.1&1.2

DMI 2.1

DMI 3.1

DMI 3.2

DMI 3.3

DMI 3.4

DMI 4.1

DMI 4.2

DMI 4.3

DMI 5.1

DMI 5.2

DMI 5.3

DMI 6.1

DMI 6.2

Culoare

3.1 Progresul înregistrat la nivelul POR
3.1.1

Introducere

Stadiul curent al progresului POR a fost măsurat utilizându-se doi indicatori principali, respectiv:




Progresul (%), mai precis: raportul dintre valoarea finanțărilor nerambursabile contractate (FEDR)
și alocarea financiară (FEDR); și
Absorbția (%), mai precis: raportul dintre cheltuielile rambursate de UE și alocarea financiară
(FEDR). Această formulă a fost utilizată pentru a identifica rata de absorbție la nivelul PO și al AP.
Luând în considerare faptul că nu există informații disponibile privind cheltuielile rambursate de
UE la nivelul fiecărui DMI, în acest ultim caz s-a optat pentru prezentarea absorbției sub forma
raportului dintre plățile efectuate de AM POR către beneficiari (FEDR) și alocarea financiară
(FEDR).

Analiza datelor prezentată în cadrul secțiunilor următoare se bazează pe un set agregat de date
colectate de către echipa de evaluatori și validate de către AM POR. Aceste date evidențiază
progresul înregistrat în implementarea POR începând cu data de 1 ianuarie 2007 și până la prima dată
de referință a proiectului, respectiv 31 decembrie 2013. Datele care stau la baza analizelor prezentate
în cele ce urmează cuprind sumele aferente finanțării comunitare (FEDR). În cadrul analizei s-a utilizat
un curs de schimb fix Inforeuro Lei/ Euro (aferent lunii decembrie 2013) de 4,4361/ 1,00.

3.1.2

Alocarea financiară

Alocarea financiară inițială reprezintă punctul de referință principal în vederea comparării resurselor
financiare cu progresul înregistrat. Cu toate că evaluarea individuală a alocărilor nu face propriu-zis
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obiectul vreunei întrebări de evaluare, prezentarea generală a alocării financiare este necesară pentru
a înțelege datele privind progresul.

În ceea ce privește distribuția anuală a
alocării financiare, aceasta a crescut de
la an la an, „încărcarea” mai mare
înregistrându-se spre sfârșitul perioadei
de implementare a programului.
Primii patru ani ai perioadei de
programare acoperă aproape 50% din
alocarea
financiară
totală,
restul
concentrându-se în cursul anilor 20112013. Astfel, cea mai mare parte a
fondurilor disponibile la nivelul POR a fost
pusă la dispoziția potențialilor solicitanți în
a doua jumătate a perioadei de
programare.
Cifrele aferente alocării la nivel de AP
indică o concentrare considerabilă a
finanțării nerambursabile (FEDR) pentru
Dezvoltare urbană și Infrastructură de
transport (la nivelul Axelor Prioritare 1 și
2).

Tabelul 3 – Alocarea totală POR 2007-2013 (FEDR)

Alocare totala POR (2007-2013)
3.726,02 MEuro

16.529,01 Mlei

Sursa: DCI 2013

Graficul 1 – Alocarea financiară (FEDR) la nivelul POR 2007-2013
4.000,00
3.500,00
3.000,00

MLei

Alocarea financiară totală a POR
(contribuția UE) pentru perioada 20072013 este de 3.726,02 MEuro (16.589,37
MLei).

2.500,00
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Sursa: Planul financiar POR 2007, DCI 2013

Turismul (Axa Prioritară 5) are alocat un procent de aproximativ 15% din totalul finanțării comunitare la
nivelul POR, în timp ce Axa de Asistență Tehnică are alocat doar puțin peste 2%.
Situația este asemănătoare la nivel de DMI, bugetul alocat fiind direcționat în proporție de peste 50%
spre DMI 1.1, DMI 1.2 și DMI 2.1.
Tabelul 4 – Alocarea totală POR 2007-2013 (UE) la nivel de
AP

Axa Prioritara

Buget (MLei)

Graficul 2 – Alocarea financiară (UE) inițială la nivel de
DMI

%

3.43%

2.22%

0.43%

6.20%

30.00%

5.37%

Dezvoltare urbana
Infrastructura transport
Infrastructura sociala
Mediu de afaceri
Turism
Asistenta tehnica
TOTAL POR

4.958,70
3.364,14
2.479,35
2.809,93
2.479,35
437,53
16.529,01

30,00%
20,35%
15,00%
17,00%
15,00%
2,65%
100,00%

5.37%

5.37%

6.26%
20.35%
6.50%

2.27%
2.27%

DMI 1.1 &1.2
DMI 3.3
DMI 4.3
DMI 6.1

3.96%

DMI 2.1
DMI 3.4
DMI 5.1
DMI 6.2

DMI 3.1
DMI 4.1
DMI 5.2

DMI 3.2
DMI 4.2
DMI 5.3

Sursa: Planul financiar POR 2007, DCI 2010
Sursa: Planul financiar POR 2007, DCI 2010)

Din foarte multe puncte de vedere POR reprezintă un program sectorial, fără a avea un anumit
specific regional, diferența între regiunile de dezvoltare fiind determinată de alocarea financiară
atribuită fiecăreia în parte.
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În ceea ce privește alocarea financiară la nivelul
regiunilor, se constată intenția decidenților de a se
alinia la obiectivul principal al POR, respectiv
prevenirea adâncirii disparităților la nivelul regiunilor
de dezvoltare. Acest demers a vizat alocarea unei
valori mai mari a fondurilor la nivelul anumitor
regiuni mai puțin dezvoltate.
Astfel, se poate constata că regiunea Nord-Est
beneficiază de cea mai mare alocare financiară,
respectiv puțin peste 16% din totalul fondurilor
FEDR. Cea mai mică alocare financiară se constată
în cazul regiunii București-Ilfov (aproximativ 9%).
Conform Institutului Național de Statistică, PIB/
locuitor aferent regiunii București-Ilfov este de
65.757,3 lei per capita, în timp ce în cazul regiunii
Nord-Est este de doar 15.445,2 lei per capita.
În urma mai multor realocări la nivelul DMI, s-au
înregistrat modificări ale procentelor deținute de
anumite DMI din totalul finanțării comunitare. De
asemenea, valoarea totală a alocării financiare
(FEDR) la nivelul POR a fost suplimentată cu 240
milioane euro ca urmare a sumelor redistribuite din
alte PO (POS Mediu și POS Transport).
Astfel, începând cu anul 2010 și până în februarie
2013, s-au înregistrat re-alocări în cazul DMI 3.1, în
cazul celor trei DMI din cadrul AP 4, pentru DMI 5.1
și 5.2, precum și pentru cele 2 DMI din cadrul axei
pentru Asistență Tehnică. În cursul anului 2012, AM
POR a supus dezbaterii și aprobării Comitetului de
Monitorizare POR introducerea DMI 1.2, solicitânduse alocarea de fonduri din cadrul DMI 1.1, suma
repartizată celor opt regiuni de dezvoltare fiind
repartizată în mod egal.

Graficul 3 – Alocarea financiară (FEDR) la nivelul
regiunilor de dezvoltare
8,86%

16,32%

NE

10,90%
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13,25%
12,09%

S

SV
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14,23%

10,34%
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14,01%

Sursa: Alocarea financiară orientativă pe regiuni de
dezvoltare, AM POR
Tabelul 5 – Alocarea totală POR 2007-2013 (FEDR) la
nivel de AP în urma realocărilor
Axa Prioritara

Buget (MLei)

Dezvoltare urbana
Infrastructura transport
Infrastructura sociala
Mediu de afaceri
Turism
Asistenta tehnica
TOTAL POR

%

5.129,18

29,15%

3.661,36
3.259,58
2.228,48
2.877,54
437,53
17.593,67

20,81%
18,53%
12,67%
16,36%
2,49%
100,00%

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013
Graficul 4 – Alocarea financiară (FEDR) la nivel de DMI
în urma realocărilor
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6.15%
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6.62%

În principal, realocările realizate la nivelul fiecărei
regiuni de dezvoltare între DMI au vizat absorbția
integrală a fondurilor alocate unor DMI. S-a optat
însă și pentru realocarea fondurilor neutilizate la
nivelul anumitor DMI (cum ar fi, de exemplu, cazul
DMI 4.2, privind reabilitarea siturilor poluate și
neutilizate) către alte DMI.

20.35%
6.50%
2.27%
2.27%

DMI 1.1 &1.2
DMI 3.3
DMI 4.3
DMI 6.1

4.68%

DMI 2.1
DMI 3.4
DMI 5.1
DMI 6.2

DMI 3.1
DMI 4.1
DMI 5.2

DMI 3.2
DMI 4.2
DMI 5.3

Sursa: DCI 2013

În urma Deciziei C(2013) 9772 a CE din data de 19.12.2013 de modificare a Deciziei C(2007) 3470 de
adoptare a POR de ajutor comunitar din partea FEDR în conformitate cu obiectivul de convergență din
România, s-a aprobat ajustarea planului de finanțare, prin includerea transferului sumei de 240 MEuro
către POR. Din această sumă, 140 MEuro provin din ajutorul comunitar din partea FEDR acordat în
cadrul POS Transport și 100 MEuro din ajutorul comunitar provenit din partea FEDR acordat în cadrul
POS Mediu. Aceste sume au fost distribuite la nivelul DMI din cadrul POR, iar Graficul 4 prezentat mai
sus ține cont de aceste realocări.
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3.1.3

Progresul financiar

Principalii
indicatori
performanțele curente
nivelul POR sunt:

care
reflectă
înregistrate la

 Progresul (finanțări nerambursabile
FEDR contractate vs. alocarea
financiară
FEDR
–
rata
de
contractare) 104,71%; și
Absorbția (sume rambursate de CE
vs.
alocarea
financiară
FEDR)
44,87%.



Tabelul 6 – Principalii indicatori de progres la nivelul POR
Etapa

MLei

Alocare financiara
Valoarea finantarilor nerambursabile solicitate
Valoarea finantarilor nerambursabile aprobate
Valoarea finantarilor nerambursabile contractate
Plati interne efectuate
Sume rambursate de CE (absorbtie)

17.593,67
35.778,80
19.867,02
18.422,31
8.082,94
7.893,58

MEuro % din alocare
3.966,02
8.065,37
4.478,49
4.152,82
1.822,08
1.779,40

100,00%
203,36%
112,92%
104,71%
45,94%
44,87%

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013 și grad de
absorbție axe 31decembrie 2013 AM POR

La data de referință au fost contractate fonduri ce depășesc alocarea financiară inițială la nivelul POR,
în timp ce doar 41% dintre acestea au fost plătite de AM POR beneficiarilor sub formă de prefinanțare
sau rambursări.. Absorbția în sine, calculată pe baza cheltuielilor rambursate de CE, este de 44,87%
la sfârșitul lunii decembrie 2013. Valorile acestor indicatori au fost calculate pe baza cifrelor incluse în
tabelul de mai sus.
În general, în comparație cu alte PO, solicitanții de finanțare au arătat un interes major pentru POR,
acest fapt fiind reflectat de nivelul foarte ridicat (dublu) al valorii finanțării FEDR solicitate, de valoarea
foarte mare a finanțării nerambursabile aprobate (FEDR), precum și de valoarea relativ ridicată a
finanțării nerambursabile plătite la data de referință a evaluării..
Graficul următor prezintă principalii indicatori de progres la nivelul fiecărei AP.
Graficul 5 – Prezentarea generală a progresului la nivel de AP
Alocare 2007-2013
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013 și grad de absorbție axe 31 decembrie 2013 AM POR

Graficul arată diferențe între AP din punct de vedere al progresului înregistrat:



AP 1 – Dezvoltare urbană: această AP se situează pe locul doi în ceea ce privește finanțarea
nerambursabilă solicitată, fiind la concurență cu AP 2. În cazul acestei AP au fost alocate cele mai
mari sume, luând în considerare și recent introdusa măsură de intervenție referitoare la sprijinirea
eficienței energetice, către care au fost direcționate fonduri din cadrul DMI 1.1. De asemenea, în
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cadrul AP 1 se remarcă cel mai ridicat nivel al finanțării nerambursabile contractate înregistrat
până la data de referință. Cu toate acestea, se află pe ultimul loc în ceea ce privește absorbția.



AP 2 – Infrastructura de transport: AP 2 este cea mai populară în cadrul POR. Aici a fost
înregistrată cea mai mare valoare a finanțării nerambursabile solicitate, cifra aferentă depășind de
aproape trei ori alocarea disponibilă în perioada 2007-2013. Cu toate că nivelul de contractare
este mai scăzut decât în cazul AP 1, AP 2 a înregistrat cel mai înalt nivel al plăților interne și al
rambursărilor de la CE efectuate până la data de 31 decembrie 2013.



AP 3 – Infrastructura socială: În cazul acestei AP se înregistrează cea mai mică diferență între
valoarea finanțărilor nerambursabile aprobate și cele contractate. Au fost aprobate puțin peste
46% din finanțările solicitate în cadrul proiectelor depuse. Din totalul finanțărilor aprobate în cadrul
proiectelor, cele efectiv contractate s-au ridicat la peste 96%. Astfel, AP 3 ocupă locul 4 în ceea ce
privește nivelul de absorbție înregistrat la nivelul AP din cadrul POR (raportat la cheltuielile
rambursate de CE).



AP 4 – Mediul de afaceri: AP 4 a înregistrat un progres mai scăzut în comparație cu celelalte axe
(solicitat vs. contractat). Finanțarea nerambursabilă contractată este cu 10% mai mică față de
alocarea 2007-2013. AP 4 se situează pe locul 2 în ceea ce privește absorbția la nivel de axe
(cheltuieli rambursate de CE vs. alocare inițială), până la data de referință CE rambursând plăți în
proporție de aproximativ 61% din total valoare finanțare nerambursabilă contractată.



AP 5 – Turism: Din punct de vedere al progresului, AP 5 se situează la un nivel de aproximativ
99% față de restul axelor (contractat vs. alocat). Din punctul de vedere al absorbției, această axă
ocupă penultimul loc în ierarhia rezultatelor înregistrate la nivelul POR.



AP 6 – Asistența tehnică: Această AP este cea mai echilibrată dintre toate axele POR. Acest
aspect reiese din faptul că finanțările nerambursabile solicitate, aprobate, respectiv contractate se
situează la niveluri apropiate. La capitolul plăți se înregistrează decalaje mari, la fel ca în cazul
celorlalte axe, plățile interne fiind de 55% din valoarea totală a finanțării contractate, în timp ce
rambursările de la CE reprezintă aproximativ 98% din valoarea plăților interne.

Tabelul următor sintetizează principalii indicatori de progres la nivelul fiecărei AP.
Tabelul 7 – Absorbție și progres la nivel de AP (MRON)

AP
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
TOTAL POR

Finantare
Finantare
Finantare
Finantare
Alocare 2007neram bursabila neram bursabila neram bursabila neram bursabila
2013
solicitata
aprobata
contractata
platita intern
5.129,18
3.661,36
3.259,58
2.228,48
2.877,54
437,53
17.593,67

7.757,03
8.968,03
5.775,32
6.473,61
6.317,86
486,95
35.778,80

5.911,29
4.701,19
3.083,47
2.492,69
3.191,42
486,95
19.867,02

5.638,65
4.522,08
2.977,99
2.028,27
2.839,66
415,65
18.422,31

1.640,55
2.497,26
1.467,15
1.228,29
1.019,51
230,18
8.082,94

Cheltuieli
ram bursate de
CE

Progres

Absorbtie

109,93%
123,51%
91,36%
91,02%
98,68%
95,00%
104,71%

29,83%
67,51%
42,72%
55,86%
35,77%
51,50%
44,87%

1.530,25
2.471,64
1.392,34
1.244,73
1.029,26
225,35
7.893,58

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013 și grad de absorbție axe 22 decembrie 2013 AM POR

AP 2 ocupă prima poziție din punct de vedere al nivelului absorbției (cheltuieli rambursate de CE vs.
alocarea financiară), înregistrând un procent de aproximativ 68%. Pe următoarele două locuri se
situează AP 4 și AP 6 care dețin o rată a absorbției de 56%, respectiv 52%.
Referitor la progresul înregistrat (exprimat din punct de vedere al valorii finanțărilor nerambursabile
contractate), AP 2 se situează din nou pe primul loc, următoarea poziție fiind ocupată de AP 1. În ceea
ce privește progresul înregistrat de celelalte AP, nu a fost atins procentajul de 100%, acest aspect
datorându-se noilor realocări efectuate la nivelul AP/ DMI, efectuate din POS Transport și POS Mediu.
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Concentrarea finanțărilor nerambursabile contractate
Volumul fondurilor FEDR contractate (care constituie baza de calcul a ratei de progres) arată un grad
de concentrare ridicat. Această concentrare reflectă (i) numărul de apeluri de proiecte deschise în
perioada analizată, (ii) popularitatea intervenţiilor în rândul solicitanţilor; şi (iii) gradul de celeritate a
procesului de verificare administrativă a cererilor de finanțare.
Graficul 6 – Concentrarea finanțărilor nerambursabile contractate la nivel de DMI
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Trei DMI (aproximativ 20% din numărul total al DMI la nivelul POR) acoperă peste 55% din finanțarea
nerambursabilă contractată. Cele mai semnificative DMI în ceea ce privește volumul finanțărilor
nerambursabile contractate (DMI 1.1, DMI 1.2 și DMI 2.1) aduc astfel o contribuție majoră la progresul
înregistrat la nivelul POR până la 31 decembrie 2013.
Factori determinanți ai progresului (Analiza Decompozițională – ADC)
Graficul 7 – Factori determinanți ai progresului (pe baza rezultatelor
ADC)
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plăților
interne

Rata de
recuperare a
cheltuielilor
de la CE

Finanțare
nerambursabilă
proiecte
contractate

Plăți interne
efectuate

Sume
rambursate de
CE

Finanțarea
nerambursabilă
solicitată

Finanțare
nerambursabilă
proiecte
aprobate

Finanțare
nerambursabilă
proiecte
contractate

Rata de
aprobare

Rata de
procesare a
contractelor

Finanțare
nerambursabilă
proiecte
aprobate

Alocare
financiară

Rata de
popularitate

Finanțarea
nerambursabilă
solicitată

Plăți interne
efectuate

7.893,58 MLei
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97,66%
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Descompunerea
ratei
absorbției
(principalul indicator al progresului
înregistrat la nivelul PO) într-o serie
de rapoarte de performanță parțiale
permite
identificarea
posibilelor
blocaje sau zonelor care necesită
îmbunătățiri pe parcursul stadiilor
principale prin care trece proiectul de
la momentul depunerii până la
momentul contractării, respectiv al
rambursării cheltuielilor de către CE.
Examinarea ratelor curente ale
absorbției și progresului la nivelul
POR și al fiecărei AP/ DMI arată
faptul că PO are o rată de
popularitate foarte ridicată, o rată de
aprobare corespunzătoare, o rată a
contractării
ridicată și o rată
moderată a efectuării plăților.
Pe baza analizei decompoziționale,
progresul existent la data de referință

(31.12.2013) se prezintă astfel:
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Rata de absorbție (raportul dintre sumele rambursate de către Comisia Europeană și alocarea
financiară: 44,87%). Nivelul acestei rate se datorează inclusiv măsurilor de la începutul anului
2013, privind simplificarea procedurilor, accelerarea procesării cererilor de rambursare (reducerea
timpilor de procesare a dosarelor de plată), aplicarea sistemului de cereri de plată pentru
beneficiari și asigurarea disponibilităților de plată prin împrumuturi de la Trezorerie. S-a dovedit că
aceste măsuri au fost eficiente, având în vedere și prognozele oficiale care anunțau atingerea unei
rate de absorbție de 40% la sfârșitul lunii august 2013. Estimările s-au confirmat, luând în
considerare și faptul că la data de 31 decembrie 2013, POR se afla pe primul loc la capitolul
absorbție de fonduri europene în rândul tuturor PO din România.
Rata de absorbție înregistrată la data de referință este și rezultatul modificării planului financiar
POR în urma transferului de fonduri din cadrul POS Transport și POS Mediu.









Comparând cu situația înregistrată la mijlocul anului 2013 la nivelul altor țări mai dezvoltate sau în
curs de dezvoltare din cadrul UE, rata de absorbție înregistrată în România pentru POR este mai
scăzută. De exemplu, în cazul Bulgariei (țară care a intrat în UE în același timp cu România), rata
de absorbție pentru Programul Operațional Dezvoltare Regională era de 41,77% la sfârșitul lunii
iulie a.c. Italia, țară lovită puternic de criza economico-financiară a înregistrat deja la sfârșitul lunii
mai 2013 o rată de absorbție de 34,60% pentru POR. Tot la sfârșitul lunii mai, Slovacia înregistra
o rată de 63,22% la nivelul POR. La sfârșitul lunii martie 2013, Polonia înregistra deja o rată de
absorbție de 59,40% în cazul programului regional integrat (la nivelul celor 16 voievodate). Cu
toate că Grecia a fost și ea puternic lovită de criză, a reușit să obțină la sfârșitul lunii iunie 2013 o
rată de absorbție de 55,91% pentru Programele Regionale pe care le derulează (acestea sunt
organizate la nivelul anumitor regiuni ale țării). Datele actualizate la nivelul lunii decembrie 2013
nu sunt momentan disponibile pentru a putea face o comparație în ceea ce privește rezultatele
înregistrate.
Rata popularității (raportul dintre finanțarea nerambursabilă solicitată și alocarea financiară:
203,36%). Rata foarte ridicată a popularității poate fi rezultatul a doi factori. În primul rând,
măsurile de informare și publicitate (I&P) au avut efectul scontat în rândul beneficiarilor POR. În al
doilea rând, obiectivele POR au venit în întâmpinarea nevoilor existente la nivelul potențialilor
beneficiari. Apelurile lansate au fost preponderent programate sub forma depunerii continue de
proiecte pe parcursul mai multor ani de zile, aspect menit să permită beneficiarilor să pregătească
proiecte mature și sustenabile. În consecință, se poate constata faptul că nu există un decalaj
între nevoile de dezvoltare ale beneficiarilor pe de o parte, și obiectivele și criteriile specifice
apelurilor de proiecte, pe de altă parte.
Rata de aprobare (raportul dintre finanțarea nerambursabilă aferentă proiectelor aprobate și
finanțarea nerambursabilă solicitată: 55,53%). Nivelul destul de bun al ratei de aprobare indică
celeritatea procesului de evaluare a cererilor de finanțare, respectiv perioada dintre momentul
inițierii procedurilor de verificare a unui proiect și momentul aprobării acestuia.
Rata de procesare a contractelor2 (raportul dintre finanțarea nerambursabilă contractată și
finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare aprobate: 92,73%). Nivelul ridicat al
acestei rate indică faptul că per total, în cazul majorității AP/ DMI, se înregistrează o durată de
timp acceptabilă între momentul aprobării cererii de finanțare și semnarea acordului de finanțare
dintre AM și beneficiar.
Rata de procesare a plăților interne3 (raportul dintre plățile interne efectuate și finanțarea
nerambursabilă contractată: 43,88%). Această este singura valoare din cadrul ecuației
decompoziționale care se situează la un nivel mai scăzut. Nivelul ratei efectuării plăților indică
faptul că din cinci proiecte contractate, doar pentru două s-au realizat plăți (avans sau
rambursare) până la data de 31 decembrie 2013. Această situație reprezintă un adevărat blocaj

Rata de procesare a contractelor a fost utilizată în cadrul Analizei Decompoziționale pentru a surprinde dinamica progresului
înregistrat la nivelul acestei etape a procesului de implementare prin raportarea la etapa anterioară, respectiv aprobarea
proiectelor. Trebuie făcută distincția între rata de procesare a contractelor și rata de contractare, aceasta din urmă reprezentând
raportul dintre valoarea finanțărilor nerambursabile contractate și valoarea alocării financiare (FEDR).
2

Rata de procesare a plăților interne a fost utilizată în cadrul Analizei Decompoziționale pentru a surprinde dinamica progresului
înregistrat la nivelul acestei etape a procesului de implementare prin raportarea la etapa anterioară (contractare). Trebuie făcută
distincția între rata de procesare a plăților interne și rata plăților interne către beneficiari (conform MFE), aceasta din urmă
reprezentând raportul dintre valoarea finanțărilor nerambursabile plătite către beneficiari și valoarea alocării financiare (FEDR).
3
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pentru absorbție, luând în considerare și faptul că procesele de implementare a proiectelor
individuale se află într-o etapă foarte avansată. Nivelul scăzut al plăților efectuate îngreunează
implementarea proiectelor și pune sub semnul întrebării atingerea tuturor indicatorilor specifici
acestora.
Rata de recuperare a cheltuielilor de la CE4 (raportul dintre sumele rambursate de CE și plățile
interne efectuate: 97,66%). Această valoare este foarte ridicată; cu toate acestea nu trebuie
pierdut din vedere aspectul referitor la volumul mic de plăți efectuate la nivel intern. Nivelul ratei
indică faptul că în cazul a 5 proiecte pentru care s-au efectuat plăți interne, rambursarea
cheltuielilor de către CE s-a realizat pentru aproape toate dintre acestea (evident în funcție de
cuantumul fiecărei cheltuieli în parte).

Rezumând, problema plăților interne rămâne una de actualitate, acest aspect constituind un obstacol
în calea absorbției. Nevoile identificate prin POR și-au menținut gradul de actualitate pe parcursul
celor aproximativ 7 ani de implementare a programului, luând în considerare atât numărul foarte mare
al beneficiarilor care au aplicat pentru obținerea finanțării nerambursabile, precum și anvergura
proiectelor cu care s-au prezentat aceștia.
Factori determinanți ai progresului la nivel de DMI
Tabelul 8 – Factori determinanți ai progresului la nivel de DMI (pe baza rezultatelor ADC)
Axa Prioritara

DMI

AP 1
Dezvoltare urbana

1.1
1.2

AP 2
Infrastructura transport

2.1

AP 3
Infrastructura sociala

3.1
3.2
3.3
3.4

AP 4
Mediu de afaceri

4.1
4.2
4.3
5.1

AP 5
Turism

5.2
5.3

AP 6
Asistenta tehnica

6.1
6.2

Denum ire DMI

Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construirea/reabilitarea şoselelor de centură

Rata de
popularitate

Rata de
Rata de
procesare a
aprobare
contractelor

Rata de
procesare a
platilor interne

Rata de
progres

Rata de absorbtie
plati interne

%

%

%

%

%

%

151,23%

76,21%

95,39%

29,09%

109,93%

31,98%

244,94%

52,42%

96,19%

55,22%

123,51%

68,21%

Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

153,94%
231,64%
114,40%

72,81%
51,96%
91,12%

96,13%
93,49%
98,81%

38,53%
53,92%
74,33%

107,75%
112,54%
102,99%

41,51%
60,68%
76,56%

190,68%

40,98%

97,29%

48,10%

76,02%

36,56%

347,51%
138,24%
251,08%

32,11%
92,33%
43,95%

71,39%
100,00%
88,95%

41,60%
16,23%
82,23%

79,67%
127,64%
98,15%

33,14%
20,71%
80,71%

182,40%

58,49%

97,52%

41,16%

104,05%

42,83%

291,89%

43,29%

79,61%

36,09%

100,60%

36,31%

142,88%

60,95%

96,39%

22,36%

83,93%

18,77%

Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR
Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

105,79%
178,87%

100,00%
100,00%

89,07%
58,45%

56,85%
39,09%

94,22%
104,55%

53,57%
40,87%

203,36%

55,53%

92,73%

43,88%

104,71%

45,94%

TOTAL POR

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Având în vedere faptul că nu au fost disponibile informații privind nivelul cheltuielilor rambursate de CE
la nivelul fiecărui DMI, în cadrul tabelului de mai sus sunt prezentate procentele aferente ratei de
absorbție a plăților interne (plăți interne vs. alocarea financiară)..
Din informațiile prezentate mai sus se poate extrage o concluzie mai puțin anticipată: cu cât rata de
popularitate este mai crescută, cu atât rata de aprobare este mai scăzută. Acest aspect reiese din
rapoartele utilizate în cadrul ADC pentru obținerea celor două rate, precum și din faptul că, în lipsa
unor date utilizabile, nu au putut fi incluse în analiză anumite rapoarte care au legătură cu activități
care se derulează între momentul depunerii proiectelor și momentul aprobării acestora (etapele de
evaluare administrativă, de eligibilitate, respectiv tehnică și financiară). Aceste rapoarte ar fi fost
prezentate sub următoarea formă:



rata de procesare administrativă (raportul dintre finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de
finanțare verificate din punct de vedere administrativ și finanțarea nerambursabilă solicitată);

Rata de recuperare a cheltuielilor de la CE a fost utilizată în cadrul Analizei Decompoziționale pentru a surprinde dinamica
progresului înregistrat la nivelul acestei etape a procesului de implementare prin raportarea la etapa anterioară (plăți interne).
Trebuie făcută distincția între rata de recuperare a cheltuielilor de la CE și rata de rambursare a cheltuileilor de la CE sau rata
de absorbție (conform MFE), aceasta din urmă reprezentând raportul dintre valoarea finanțărilor nerambursabile plătite de către
CE și valoarea alocării financiare (FEDR).
4
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rata de calificare administrativă (raportul dintre finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de
finanțare admise din punct de vedere administrativ și finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor
de finanțare verificate din punct de vedere administrativ);
rata de procesare a cererilor de finanțare din punct de vedere al eligibilității (raportul dintre
finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare verificate din punct de vedere al
eligibilității și finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare admise din punct de vedere
administrativ);
rata de calificare în urma eligibilității (raportul dintre finanțarea nerambursabilă aferentă
cererilor de finanțare admise din punct de vedere al eligibilității și finanțarea nerambursabilă
aferentă cererilor de finanțare verificate din punct de vedere al eligibilității);
rata de calificare din punct de vedere tehnico-financiar (raportul dintre finanțarea
nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare admise din punct de vedere tehnico-financiar și
raportul dintre finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare admise din punct de
vedere al eligibilității).

În eventualitatea în care s-ar fi putut obține informații care să permită calcularea procentelor aferente
acestor rapoarte intermediare, rata aprobării ar fi fost exprimată sub forma raportului dintre finanțarea
nerambursabilă aferentă cererilor de finanțare aprobate și finanțarea nerambursabilă aferentă cererilor
de finanțare admise din punct de vedere tehnico-financiar. Astfel, ar fi reieșit mult mai clar faptul că
rata aprobării nu depinde în mod direct de rata popularității, ci de rata de admisibilitate a proiectelor
depuse de către beneficiari. În lipsa datelor necesare, s-a optat pentru o soluție de compromis,
respectiv pentru prezentarea ratei aprobării sub forma raportului dintre finanțarea nerambursabilă
aferentă proiectelor aprobate și finanțarea nerambursabilă solicitată.
Analizând rezultatele prezentate se remarcă faptul că atât diferențele la nivel de DMI individuale, cât și
cele dintre acestea și mediile corespunzătoare la nivel de POR sunt notabile. Unele dintre aceste
rezultate mai slabe sunt evidențiate cu roșu în tabelul de mai sus. Sunt întâlnite variații destul de mari,
existând DMI care au înregistrat o evoluție foarte bună din punct de vedere al indicatorilor analizați și
DMI care efectiv au afectat performanța generală a POR. Principalele probleme ale progresului și ale
absorbției derivă fie din o rată de aprobare scăzută, ori dintr-o rată de contractare mică, dar în
principal din incapacitatea de acoperire a sumelor ce trebuie rambursate beneficiarilor de finanțare
nerambursabilă, care se traduce în rata de efectuare a plăților.
Rata popularității este foarte ridicată, în cazul multor DMI apropiindu-se sau chiar depășind 200%. De
asemenea, rata de progres este peste 100% în cazul a majorității DMI. Acele DMI care au înregistrat
un progres mai lent sunt DMI 3.4, DMI 4.1 și DMI 4.3, DMI 5.3 și DMI 6.1, în cazul acestora indicatorii
de progres neatingând procentajul de 100%.
În cazul DMI 4.1 de exemplu, cu toate că cererea a fost extrem de mare comparativ cu alocarea
financiară disponibilă, rata de aprobare a fost destul de mică comparativ cu alte DMI. Acest aspect
cuplat cu o capacitate mai redusă de onorare a plăților interne la data de referință a determinat o rată
de efectuare a plăților interne scăzută. Dacă ne îndreptăm atenția către DMI 4.2, putem constata că
nivelul insuficient al plăților interne comparativ cu valoarea finanțărilor nerambursabile contractate a
generat unul dintre cei mai scăzuți indicatori de efectuare a plăților interne la nivelul DMI aferente
POR, respectiv 21%.
În cadrul Anexei nr. 6 se regăsește analiza detaliată a progresului, respectiv prezentarea
factorilor determinanți ai progresului înregistrat la nivelul celor 13 DMI din cadrul POR.

3.1.4

Portofoliul de proiecte

Pentru evaluarea portofoliului de proiecte rezultat în urma procesului de evaluare a cererilor de
finanțare s-au avut în vedere două aspecte principale: distribuţia teritorială a finanțării nerambursabile
și distribuţia finanțării pe tipuri de beneficiari.
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Distribuția teritorială a finanțărilor nerambursabile contractate
Graficul 8 – Distribuția finanțării contractate la nivel de AP 1-5 în cadrul
regiunilor de dezvoltare
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

aproximativ 16% în cazul regiunii Nord-Est.
În cazul acestui exercițiu, în vederea eliminării riscului unei împărțiri artificiale pe regiuni a finanțărilor
nerambursabile contractate la nivelul AP 6, s-a optat pentru prezentarea strict a informațiilor aferente
finanțărilor contractate la nivelul AP 1 - 5.
Graficul indică faptul că intervenţiile POR au fost
direcţionate cu precădere către regiuni mai puțin
dezvoltate în vederea prevenirii adâncirii
decalajelor de dezvoltare dintre regiunile
României şi în special dintre regiunea urbană
Bucureşti-Ilfov și celelalte regiuni de dezvoltare.

Graficul 9 – Distribuția regională a finanțărilor nerambursabile
contractate
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Fiecare regiune se situează la un nivel propriu de dezvoltare, datorită unei multitudini de factori interni
și/ sau externi, fiind justificată direcționarea unui nivel mai ridicat al finanțărilor către zonele care
necesită mai mult sprijin financiar în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate.
Regiunea Nord-Est a beneficiat de cea mai mare alocare inițială dintre toate regiunile de dezvoltare.
Acest aspect s-a menținut și după redistribuirea fondurilor din alte PO5. Regiunea Nord-Est a reușit să
atragă, până la data de referință, cea mai mare parte a fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul
POR (2.830,70 MRON). În ceea ce privește regiunea Sud-Est, situația fondurilor alocate în urma
sumelor redistribuite din alte PO se ridică la valoarea de 2.273 MRON, fiind contractat un procentaj de

În cadrul analizei prezentate în cele ce urmează, situația alocărilor la nivelul regiunilor de dezvoltare nu include valorile
aferente AP AT, în vederea evitării riscului unei împărțiri artificiale a sumelor luate în considerare
5
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12,65% din totalul fondurilor contractate la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. În cazul regiunii
Sud-Muntenia s-au contractat fonduri în valoare de 2.658 MLei, în condițiile în care regiunea
beneficiază de o alocare de 2.441,32 MLei.
Graficul 10 – Alocarea financiară
curentă
și
finanțarea
nerambursabilă contractată la
nivelul regiunii Nord-Est

Graficul 11 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată la nivelul regiunii Sud-Est

Graficul 12 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată la nivelul regiunii SudMuntenia
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Sursa: Raportări AM POR către
MFE/ ACIS la 31.12.2013,
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/
ACIS la 31.12.2013

Regiunea Sud-Vest se situează pe locul trei în ceea ce privește alocarea financiară. Până la data de
31 decembrie 2013, nivelul finanțărilor contractate în cazul acestei regiuni a depășit cu puțin peste 4%
alocarea financiară. Regiunea Vest a reușit să atragă fonduri în valoare de 1.944,30 MLei, alocarea
fiind de 1.773,94 MLei. În cazul regiunii Nord-Vest, fondurile contractate au depășit cu 2% alocarea
financiară disponibilă în valoare de 2.074,18 MLei.
Graficul 13 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată la nivelul regiunii SudVest

Graficul 14 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată la nivelul regiunii Vest

Graficul 15 – Alocarea financiară
curentă
și
finanțarea
nerambursabilă
contractată
la
nivelul regiunii Nord-Vest
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/
ACIS la 31.12.2013

Alocare 20072013

Finantare
nerambursabila
contractata
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/
ACIS la 31.12.2013

Regiunea București-Ilfov beneficiază de cea mai mică alocare dintre toate regiunile de dezvoltare.
Astfel, cu doar 8,86% din alocarea financiară inițială, au fost atrase fonduri în proporție de 9,45% din
totalul fonduri contractate la nivelul POR. Regiunea Centru înregistrează o alocare financiară (obținută
în urma redistribuirii de fonduri din alte PO) de 1.870,02 MLei și a contractat, până la data de referință,
o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.970,58 MLei.
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Graficul 16 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată la nivelul regiunii Centru

Graficul 17 – Alocarea financiară
curentă și finanțarea nerambursabilă
contractată
la
nivelul
regiunii
București-Ilfov
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ACIS la 31.12.2013

Tabelul de mai jos prezintă distribuția finanțărilor nerambursabile contractate pe regiuni de dezvoltare,
realizându-se și o analiză a valorii finanțărilor contractate care „revine” populației fiecărei regiuni în
parte.
Tabelul 9 – Distribuția finanțărilor contractate la nivelul populației aferente fiecărei regiuni de dezvoltare
Regiune
NORD EST
SUD EST
SUD
SUD VEST
VEST
NORD VEST
CENTRU
BUCUREŞTI - ILFOV
TOTAL

Num ar judete in care s-a Finantare neram bursabila
contractat finantare
contractata (Mlei)
6
6
7
5
4
6
6
2
42

2.831
2.278
2.658
2.507
1.944
2.116
1.971
1.702
18.007

Procent din
Finantare neram bursabila
Populatie (m il.)
total (%)
contractata per capita (MLei)
15,72%
12,65%
14,76%
13,92%
10,80%
11,75%
10,94%
9,45%
100,00%

3,70
2,79
3,24
2,22
1,91
2,71
2,52
2,26
21,36

764,91
816,23
820,57
1.129,17
1.019,21
780,16
782,04
751,40
843,17

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013, informații INSSE la 2012 referitoare la număr locuitori per regiune

În tabelul de mai sus nu au fost incluse datele financiare aferente finanțărilor nerambursabile
contractate la nivelul AP 6. Datorită particularităților sale, AP 6 este tratată separat în cadrul raportului,
analiza realizată axându-se atât pe componenta de sprijin acordat AM/ OI, cât și pe componenta de
promovare și informare a programului.
Din informațiile prezentate reiese faptul că în cazul regiunii Sud-Vest se înregistrează cel mai ridicat
nivel de finanțare nerambursabilă contractată raportat la numărul de locuitori din cadrul regiunii
respective de dezvoltare. În cazul regiunii Nord-Est se înregistrează cel mai mare număr de locuitori în
cadrul celor 6 județe aferente. Cu toate că această regiune a beneficiat de cel mai înalt grad de
contractare, se situează pe penultimul loc în ceea ce privește nivelul de contractare pe cap de locuitor.
Dacă ne raportăm la numărul de locuitori, se poate constata că există situații în care un nivel de
contractare mai ridicat s-a înregistrat în zone mai dezvoltate ale țării (Vest), în timp ce regiuni mai
puțin dezvoltate (Nord-Est) se situează pe ultimele locuri.
Distribuția teritorială a finanțărilor contractate în comparație cu PIB/locuitor și populația la
nivelul fiecărei regiuni
La momentul definirii obiectivului strategic POR s-a avut în vedere o alocare diferențiată a fondurilor
pe regiuni, în funcție de gradul de dezvoltare a acestora și într-o strânsă corelare cu acțiunile realizate
prin intermediul celorlalte Programe Operaţionale. Acest grad de dezvoltare la nivelul regiunilor a fost
măsurat prin Produsul Intern Brut (PIB), exprimat în prețuri curente.
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Comparând distribuția regională a finanțărilor nerambursabile contractate cu valorile de referință care
reflectau dezvoltarea la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare la momentul anului 2007 (s-a luat în
considerare acest an de referință deoarece a constituit primul an din actualul ciclu de programare),
precum și cu numărul de locuitori înregistrați la nivelul anului 2012 (cele mai recente date disponibile,
INSSE), se pot extrage mai multe informații, prezentate mai jos.
Graficul 18 – Finanțările nerambursabile contractate și PIB
regional (MRON)
PIB/regiune (2007)

Graficul 19 – Finanțările nerambursabile contractate și populația
la nivelul regiunilor (MRON, număr locuitori)
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013,
informații INSSE la 2007 referitoare la PIB
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finanțărilor
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contractate la nivelul regiunilor este
aproximativ uniformă, astfel încât PIB
exprimat în prețuri curente, respectiv
numărul de locuitori, nu determină distribuția
fondurilor la nivelul regiunilor. De exemplu, o
performanță mai scăzută înregistrată la
nivelul regiunii București-Ilfov poate fi
explicată
prin
intermediul
distribuției
uniforme a finanțărilor;
Comparând PIB exprimat în prețuri curente
la nivelul anului 2007 cu totalul finanțărilor
nerambursabile contractate la nivelul
fiecărei regiuni reiese faptul că fondurile UE
constituie, în medie, aproximativ 4,77% din
PIB 2007. Această medie este obținută din
valori eterogene. Astfel, în cazul regiunii
Sud-Vest valoarea finanțării nerambursabile
contractate reprezintă 7,28% din PIB
regional, în timp ce în cazul regiunii
București-Ilfov
ponderea
sumelor
contractate în PIB al acestei regiuni este de
numai 1,78%.
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.07.2013,
informații INSSE la 2012 referitoare la număr locuitori per regiune
Graficul 20 – Ponderea finanțărilor nerambursabile contractate
(MRON) înPIB regional (MRON) (%)
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013, informații
INSSE la 2007 referitoare la PIB
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Distribuția finanțărilor contractate pe tipuri de beneficiari la nivel de PO
Tipurile de beneficiari variază în funcție de AP/
DMI. Aceasta este consecința naturală a
faptului că fiecare AP/ DMI are grupuri țintă
diferite. Pentru a prezenta informațiile
relevante privind tipologia beneficiarilor, au fost
efectuate două tipuri de analize: una pentru a
stabili
o
diferențiere
între
beneficiarii
aparținând sectoarelor public și privat, precum
și a altor categorii de entități care nu pot fi
încadrate în aceste două categorii, iar cealaltă
pentru a realiza o clasificare mai exactă a
beneficiarilor în funcție de tipul acestora.

Graficul 21 – Distribuția finanțărilor nerambursabile
contractate pe tipuri de sectoare de activitate
Sector public

2,57%
12,79%

Sector privat
Alte tipuri de entitati

84,63%

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Prima analiză arată că beneficiarii sectorului public dețin mai mult de trei sferturi din totalul finanțării
contractate la nivelul POR. Ponderea deținută de sectorul privat este de 13%. Beneficiarii din sectorul
public primesc cea mai mare parte a finanțărilor aprobate în cadrul tuturor AP/ DMI, cu excepţia DMI
4.1 și 4.3 (acesta din urmă fiind integral dedicat entităților private). În categoria altor tipuri de entități se
încadrează ONG-urile și unitățile de cult, care cumulează aproximativ 3% din totalul finanțărilor
nerambursabile contractate.
Pentru a prezenta diversitatea categoriilor de
beneficiari, au fost luate în considerare opt
segmente caracteristice POR. Este de
remarcat
că din totalul beneficiarilor,
segmentul reprezentat de APL deține prima
poziție din punctul de vedere al finanțărilor
contractate, respectiv 14.352 MLei (adică 78%
din totalul finanțărilor contractate).
Ponderea ridicată a beneficiarilor din sectorul
public din totalul beneficiarilor se explică prin
faptul că această categorie reprezintă ținta
principală a intervențiilor specifice POR.
Numărul mare al acestui tip de beneficiari
reflectă viziunea POR conform căreia aportul
entităților din sectorul public este decisiv pentru
stimularea dezvoltării regionale.

Graficul 22 – Distribuția finanțărilor
contractate pe tipuri de beneficiari
1,43%

2,26%

nerambursabile

2,25%

ADI

12,79%

APL
0,79%

ONG

1,65%

Unitate Cult
IIS

0,92%

BP
APC
AM/OI

77,91%

Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013

Distribuția finanțărilor contractate pe tipuri de beneficiari la nivel de AP
În










cadrul POR există 8 tipuri de
beneficiari:
Asociații
de
Dezvoltare
Intercomunitară (ADI);
Autorități publice locale (APL);
Organisme non-guvernamentale;
Unități de Cult;
Instituții de învățământ superior (IIS);
Beneficiari privați (BP);
Autorități publice centrale (APC);
Autoritatea de management (AM) și
Organismele Intermediare (OI).

Graficul 23 – Distribuția finanțării contractate pe tip de beneficiar la
nivel de AP
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Sursa: Raportări AM POR către MFE/ ACIS la 31.12.2013
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Graficul de mai sus prezintă distribuția acestor tipuri de beneficiari la nivelul AP. Pe baza acestuia se
pot identifica o serie de legături între axe și tipul de beneficiari, în conformitate cu apelurile de proiecte
aferente, cum ar fi:













AP 1 – Dezvoltare urbană: sprijină municipalitățile, în principal prin intermediul autorităților
publice locale și într-o măsură foarte mică prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Cea mai
mare valoare a finanțării nerambursabile a fost alocată AP 1, fiind o axă de tip „umbrelă”, prin
intermediul căreia au fost finanțate atât reabilitarea infrastructurii publice urbane, dezvoltarea
durabilă a mediului de afaceri, cât și reabilitarea infrastructurii sociale. Zonele-țintă au fost
constituite din poli de creștere, poli de dezvoltare urbană și centre urbane. Ulterior a fost introdusă
o componentă adiacentă, care a luat forma sprijinirii investițiilor în eficiența energetică a blocurilor
de locuințe. Această intervenție și-a adus contribuția la utilizarea eficientă a resurselor de energie.
În acest caz au fost vizate strict municipiile reședință de județ și cele 6 sectoare ale Municipiului
București.
AP 2 – Infrastructura de transport: sprijină integral APL cu scopul de a contribui la creşterea
mobilităţii populaţiei, a factorilor de producţie şi implicit la dezvoltarea economică a regiunilor, în
contextul existenței unei infrastructuri de transport slab dezvoltate, insuficiente şi
necorespunzătoare la nivelul României. În cadrul acestei axe se pune accentul pe reabilitarea şi
modernizarea drumurilor județene, a străzilor urbane, precum şi construirea, reabilitarea şi
modernizarea şoselelor de centură.
AP 3 – Infrastructura socială: susține în mare măsură APL, dar a vizat și ADI, instituțiile de
învățămând superior, ONG și într-o foarte mică măsură unitățile de cult în vederea îmbunătățirii
infrastructurii sociale la nivelul regiunilor de dezvoltare. Direcțiile principale au vizat îmbunătăţirea
calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial-regională echilibrată
a acestora pe teritoriul ţării, îmbunătăţirea calităţii şi a capacităţii infrastructurii serviciilor sociale
acordate, îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de
dezvoltare, precum și intervenții în infrastructura educațională.
AP 4 – Mediul de afaceri: a fost structurată pentru a susține dezvoltarea mediului de afaceri
regional și local, mai precis prin intermediul dezvoltării unor structuri clar delimitate de sprijinire a
afacerilor, refacerea arealelor industriale poluate și neutilizate pentru includerea lor în circuitul
economic și sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Cu toate că AP 4 susține mediul de afaceri,
în afara beneficiarilor privați sunt vizate și APL (DMI 4.2).
AP 5 – Turism: vizează în principal valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor
naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice. Percepută,
într-un context mai larg, ca un sprijin pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor, dar şi ca o
modalitate de a valorifica potenţialul turistic regional, istoric şi cultural, AP 5 vizează cele mai
multe categorii de beneficiari elgibili: autorități publice locale și centrale, companii private, unități
de cult, ONG și ADI.
AP 6 – Asistența tehnică: constituită în vederea susținerii unei implementări eficiente a fondurilor
structurale alocate prin POR, beneficiarii vizați sunt AM POR și OI. Principalele destinații ale
fondurilor alocate AP 6 au fost pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor,
precum şi a proiectelor realizate pentru implementarea POR, îmbunătăţirea calificării personalului,
pregătirea şi salarizarea personalului contractual, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor
necesare implementării POR, organizarea şi funcţionarea Comitetului de Monitorizare a POR,
precum şi a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare și aplicarea măsurilor de
informare și publicitate aferente Programului.

În cadrul Anexei nr. 6 se regăsește analiza portofoliului de proiecte la nivelul celor 13 DMI din
cadrul POR.
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4 Relevanța strategiei POR în contextul
crizei economice
Acest capitol analizează măsura în care strategia POR își păstrează relevanța în contextul crizei
economice şi financiare. Capitolul este împărțit în trei secțiuni. Prima parte examinează efectele crizei
financiare și economice asupra nevoilor identificate în POR, așa cum acestea rezultă din analiza
macroeconomică inițială. Cea de-a doua arie de cercetare se referă la analiza măsurii în care
obiectivele și intervențiile programului își mențin relevanța pentru nevoile identificate în POR, în
contextul schimbărilor survenite în urma crizei economice. Ultima parte a capitolului analizează
complementaritatea intervențiilor POR cu cele specifice altor programe operaționale.

4.1 Efectele crizei economice asupra nevoilor identificate în POR
4.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE1. În ce fel efectele crizei economice şi financiare au influenţat nevoile identificate în POR?
Pentru a formula un răspuns la această întrebare de evaluare am structurat analiza în două părți.
Prima arie de investigare surprinde impactul crizei financiare și economice asupra următorilor
indicatori macroeconomici:






Produsul intern brut (PIB), inclusiv evoluția PIB/locuitor;
Volumul exporturilor și importurilor;
Contul curent al balanței de plăți;
Volumul investițiilor străine directe (ISD), inclusiv ISD/locuitor.

Cea de-a doua arie de cercetare analizează impactul crizei financiare și economice asupra
principalelor nevoi identificate în POR. Având în vedere multitudinea problemelor și dificultăților
prezentate în cadrul analizei macroeconomice, am structurat aceste nevoi după cum urmează:










Nevoi legate de ocuparea forței de muncă;
Nevoi privind dezvoltarea urbană;
Nevoi referitoare la transport;
Nevoi privind sistemul serviciilor de sănătate;
Nevoi care vizează sistemul serviciilor sociale:
Nevoi privind sistemul educațional;
Nevoi ale mediului de afaceri;
Nevoi privind turismul.

4.1.2 Analiză și constatări
Constatările din cadrul acestei secțiuni derivă din analiza documentelor programatice (documentul de
programare, DCI, analiza SWOT), a datelor macroeconomice publicate de instituțiile naționale
relevante (INSSE, BNR, ministerele de resort, etc.) și Eurostat, a informațiilor obținute în urma
interviurilor și focus grupurilor realizate cu principalii actori implicați în implementarea Programului
(reprezentanți ai AM, OI, ai beneficiarilor, etc.) și a răspunsurilor oferite de beneficiari în cadrul
instrumentelor de cercetare utilizate de evaluatori.
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Analiza principalilor indicatori macroeconomici în contextul recesiunii economice 6
După un amplu proces de transformări și o perioadă de dezvoltare susținută, economia națională a
fost puternic afectată de instalarea crizei financiare globale din 2008-2009. Criza financiară s-a
transformat rapid într-o criză economică cu implicații majore asupra nivelului de creștere economică,
ocupării, mediului de afaceri, sistemelor de sănătate și pensii, educației, turismului și inevitabil asupra
nivelului de trai al populației.
Criza economică a afectat profund
economia și societatea românească.
După o perioadă îndelungată de
creștere economică susținută, anul
2009 marchează o contracție
puternică a PIB (-6,6% în termeni
reali).

Graficul 24 – Modificarea trimestrială a PIB comparativ cu perioada
similară din anul precedent (serie brută, T/T-4, 2005-2012)
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România
reali, scăderea PIB a fost dramatică:
-6,6% la nivelul anului 2009,
comparativ o creștere economică de Sursa: Eurostat
7,3% în anul anterior. Declinul
economic a continuat și în anul 2010, deși contracția PIB real a fost considerabil mai mică decât în
anul 2009 (-1,1%). Anul 2011 marchează un ușor reviriment în dinamica PIB (+2,2%), creștere urmată
de o nouă încetinire a tendinței ascendente în anul 2012 (+0,7%).

111
111
117

Declinul economic a încetinit ritmul Graficul 25 – Evoluția PIB/locuitor la nivelul regiunilor de dezvoltare
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O analiză detaliată a principalilor indicatori macroeconomici poate fi consultată în Anexa nr. 7.
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Accentuarea crizei economice este rezultatul adâncirii dezechilibrelor macroeconomice, în special al
deficitului contului curent și al celui bugetar. Intrarea în recesiune reflectă adoptarea unui model de
creștere economică nesustenabilă în perioada anterioară declinului economic (creștere exponențială a
consumului privat și a importurilor, creșterea cheltuielilor bugetare)
În perioada anterioară declanșării crizei economice, creșterea PIB național a fost susținută de cererea
internă în detrimentul exportului net, ritmul de creștere a importului devansându-l cu regularitate pe cel
al exporturilor. Anul 2009 consemnează contracția cu aproximativ o treime a importurilor ca urmare a
restrângerii cererii interne. De asemenea, deteriorarea mediului economic la nivel comunitar
marchează și o reducere semnificativă a exporturilor României comparativ cu anul 2008 (-15%).
Dinamica importurilor și exporturilor de bunuri și servicii în perioada crizei economice s-a reflectat și în
evoluția gradului de deschidere a economiei românești7. În principiu, economiile cu o mai mare
deschidere spre exterior dovedesc o mai mare vulnerabilitate față de variațiile prețurilor internaționale.
Prin urmare, tendințele pozitive sau negative care se manifestă la un moment dat pe piețele
internaționale sunt cu atât mai puternic resimțite și amplificate la nivelul economiilor naționale cu cât
aceste state au un grad mai ridicat de deschidere a economiei. În perioada 2005-2008, gradul de
deschidere a economiei românești s-a redus de la 76,3% la aproximativ 73,9%8. De altfel, în intervalul
analizat, economia națională a ocupat permanent ultimul loc în rândul statelor Europei Centrale și de
Est din punctul de vedere al deschiderii spre exteriror. Gradul relativ redus de deschidere a economiei
naționale reflectă contribuția limitată a exporturilor românești la creșterea economică, modelul de
dezvoltare adoptat de țara noastră în perioada premergătoare declanșării crizei economice bazânduse în special pe absorbția internă.
În mod conjunctural, deschiderea redusă a economiei României spre exterior a constituit un avantaj în
anul 2008, efectele negative care s-au manifestat la nivelul UE nefiind transpuse cu aceeași
intensitate în economia românească. În plus, orientarea scăzută spre export a economiei românești
explică intrarea în recesiune a țarii noastre cu o întârziere de aproximativ trei luni. Dependența
creșterii economice față de cererea internă a potențat însă profunzimea efectelor recesiunii economice
la nivelul anului 2009. Contracția puternică a importurilor a antrenat și reducerea semnificativă a
exporturilor, cu repercusiuni asupra gradului de deschidere a economiei naționale (67,2% în anul
2009). Încă o dată modelul de creștere economică în care importurile constituiau principalul motor al
economiei în detrimentul exporturilor își dovedea limitele. Începând cu anul 2010, pe fondul unui ritm
de creștere a exporturilor care l-a devansat permanent pe cel al importurilor, gradul de deschidere a
economiei românești s-a îmbunătățit substanțial, ajungând la un nivel istoric de 85,3% la nivelul anilor
2011-2012.
După o perioadă de intrări masive de capital, fluxurile nete de ISD (investiții străine directe)
cunoscut o scădere acută, cu repercusiuni asupra finanțării deficitului de cont curent al balanței
plăți. Finanțarea deficitului de cont curent s-a putut realiza numai prin creșterea datoriei externe
termen mediu și lung (acordul Stand-by cu FMI, Banca Mondială și UE). Împrumutul multilateral
pune presiuni suplimentare în următorii ani asupra serviciului total al datoriei externe.

au
de
pe
va

Adâncirea dezechilibrelor la nivelul contului curent al balanței de plăți, nivelul ridicat al necesarului de
finanțare externă, scăderea capacității investiționale a companiilor și creșterea aversiunii acestora la
risc au condus la o scădere dramatică a fluxurilor nete de ISD în perioada ce a urmat declanșării crizei
economice. Contracția a fost atât de puternică încât la nivelul anului 2009, fluxurile nete de ISD
reprezentau doar o treime din volumul intrărilor nete de ISD din anul anterior. Scăderea fluxurilor nete
de ISD a continuat și în anii 2010-2012, pentru ca în anul 2012 intrările nete de ISD să ajungă la 1,6
miliarde euro, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din valorile înregistrate în 2008.
Principalele constatări:

 Criza economică a afectat profund economia și societatea românească. După o perioadă
îndelungată de creștere economică susținută, anul 2009 marchează o contracție puternică a PIB
(-6,6% în termeni reali).

7
8

Gradul de deschidere a unei economii reprezintă ponderea exporturilor și importurilor de bunuri și servicii în PIB.
Calcule proprii realizate pe baza datelor extrase din Eurostat.
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 Accentuarea crizei economice este rezultatul adâncirii dezechilibrelor macroeconomice, în special
al deficitului contului curent și al celui bugetar. Intrarea în recesiune reflectă adoptarea unui model
de creștere economică nesustenabilă în perioada anterioară declinului economic (creștere
exponențială a consumului privat și a importurilor, creșterea cheltuielilor bugetare)

 Declinul economic a încetinit ritmul de reducere a decalajelor dintre PIB/locuitor al fiecărei regiuni
de dezvoltare și media comunitară. Per ansamblu, în perioada 2005-2010, disparitățile dintre
regiunile București-Ilfov și Vest și restul regiunilor de dezvoltare s-au adâncit.

 După o perioadă de intrări masive de capital, fluxurile nete de ISD au cunoscut o scădere acută,
cu repercusiuni asupra finanțării deficitului de cont curent al balanței de plăți. Finanțarea deficitului
de cont curent s-a putut realiza numai prin creșterea datoriei externe pe termen mediu și lung
(acordul Stand-by cu FMI, Banca Mondială și UE). Împrumutul multilateral va pune presiuni
suplimentare în următorii ani asupra serviciului total al datoriei externe.
Analiza efectelor recesiunii economice asupra nevoilor identificate în POR 9
Această secțiune analizează impactul crizei financiare și economice asupra principalelor nevoi
identificate în POR (ocuparea forței de muncă, dezvoltarea urbană, transport, sistemul de sănătate,
sistemul serviciilor sociale, sistemul educațional, mediul de afaceri, turism).
Efectele crizei economice asupra nevoii de creare de locuri de muncă
Una dintre nevoile identificate în POR
2007-2013 constă în ”existenţa unor
întinse zone ale ţării, a căror
perspectivă de dezvoltare este marcată
de lipsa forţei de muncă”. Având în
vedere dezechilibrele pieței forței de
muncă constatate în cadrul analizei
socio-economice inițiale, precum și
obiectivul specific al POR de a crea
15.000 de locuri de muncă, secțiunea
curentă analizează efectele crizei
economice
asupra
ocupării
și
șomajului.

Tabelul 10 – Piața forței de muncă din România – indicatori cheie
Piața forței de muncă - indicatori cheie
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rata ocupării (%)

57,7 57,6 58,8 58,8 59,0 58,6 58,8 58,5 59,5

Rata ocupării în rândul tinerilor (%)
27,9 24,9 24,0 24,4 24,8 24,5 24,3 23,8 23,9
Rata șomajului (%)
8,0
7,2
7,3
6,4
5,8
6,9
7,3
7,4
7,0
Rata șomajului în rândul tinerilor (%) 21,0 19,7 21,0 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7
Rata șomajului pe termen lung (%)

4,7

4,0

4,2

3,2

2,4

2,2

2,5

3,1

3,2

Sursa: Eurostat

Deși impactul crizei economice asupra ocupării în România a fost unul moderat (scădere de numai
0,5% între 2008 și 2011), ecartul față de media europeană rămâne unul semnificativ. Astfel, rata
națională a ocupării este de 59,5%, comparativ cu 64,2%, media înregistrată la nivel comunitar. În
pofida faptului că România continuă să dețină unul dintre ultimele locuri din Uniunea Europeană în
ceea ce privește ocuparea. Cu toate acestea, decalajul înregistrat în anul 2012 este cel mai mic de la
începutul perioadei analizate (4,7%, comparativ cu 6,8% în anul 2008).
Datele statistice evidențiază faptul că recesiunea economică a avut un impact diferit asupra ocupării în
funcție de categoria de vârstă. În perioada 2009-2011, rata ocupării s-a deteriorat cu 1% în rândul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani, cu 3,1% în cazul persoanelor cu vârsta între 55 și 64
ani și numai cu 0,3% în rândul populației cu vârstă cuprinsă între 25 și 54 ani. Cu alte cuvinte, efectele
crizei au fost resimțite într-o mai mare măsură de persoanele vulnerabile, tineri și vârstnici, comparativ
cu persoanele mature.
În ceea ce privește șomajul, perioada 2008-2011 s-a caracterizat printr-o creștere semnificativă a
numărului persoanelor care nu beneficiază de un loc de muncă. Rata șomajului a sporit de la 5,8% în
2008 la 7,4% în 2011. Scăderea productivității muncii în același interval, asociată cu creșterea
puternică a șomajului indică faptul că restructurarea economiei naționale în perioada ce a urmat
declanșării recesiunii s-a realizat în special prin reduceri de personal și mai puțin prin adoptarea unor
măsuri de natură a stimula eficientizarea muncii. În pofida creșterii semnificative, rata șomajului din

9

O analiză detaliată a efectelor recesiunii economice asupra nevoilor identificate în POR poate fi consultată în Anexa nr. 7.
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România rămâne inferioară mediei comunitare. Mai mult, ecartul dintre rata șomajului din România și
UE s-a mărit în perioada analizată, ajungând la 3,5% în anul 2012.
O situație diferită se constată în cazul șomajului înregistrat în rândul persoanelor cu vârstă sub 25 de
ani. În perioada 2004-2011, șomajul în rândul tinerilor a fost de două cifre și s-a situat peste media
europeană, pentru ca în anul 2012, rata șomajului în rândul tinerilor din România să ajungă la 22,7%,
cu 0,1% sub media comunitară.
Graficul 27 – Rata șomajului în rândul tinerilor în perioada
2004-2012

Graficul 26 – Rata șomajului în perioada 2004-2012
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Principalele constatări:

 Dezechilibrele pieței forței de muncă au fost adâncite de instalarea crizei economice.
 Deși impactul recesiunii asupra ratei ocupării a fost moderat, decalajele considerabile față de
celelalte state comunitare se mențin (la nivelul UE-27, rata de ocupare este cu 5% mai mare
decât în România).

 Reducerea ratei ocupării i-a afectat într-o mai mare măsură pe tineri.
 Efectele recesiunii economice asupra șomajului sunt vizibile: rata șomajului a crescut cu 1,6% în
intervalul 2008-2011. România continuă să dețină una din cele mai scăzute rate ale șomajului din
UE-27. Deși în intervalul 2004-2011 rata șomajului în rândul tinerilor din România s-a situat peste
valoarea înregistrată în UE-27, începând cu anul 2012 acest indicator este la acelaşi nivel cu
media UE-27.
Efectele recesiunii economice asupra nevoii de dezvoltare urbană
Printre multiplele probleme-cheie
Tabelul 11 – Dezvoltarea urbană – indicatori cheie
identificate
în
analiza
macroeconomică inițială a POR
Dezvoltare urbană - indicatori cheie
2007-2013,
figurează
și
2005 2006 2007 2008
următoarele
nevoi
prioritare:
Suprafață spații verzi/ locuitor (mp/ locuitor)
16,9 17,0 17,5 17,9
”declinul
socio-economic
a
Lungimea străzilor orășenești (mii km)
25,7 26,1 26,2 26,3
Ponderea străzilor orășenești modernizate în
58,2 58,8 60,2 61,4
numeroase centre urbane mari şi
totalul străzilor orășenești (%)
Numărul firmelor radiate din mediul urban (mii)
:
:
:
42,8
diminuarea rolului lor în dezvoltarea
Cheltuieli efectuate de administrația publică
arealelor adiacente şi a regiunilor”
5,6
8,5
12,2 13,8
locală (miliarde euro)
și ”pierderea funcţiilor urbane a
Ponderea cheltuielilor efectuate de administrația
7,1
8,7
9,8
9,9
publică locală în PIB (%)
multor oraşe mici şi mijlocii, în
Ponderea cheltuielilor de capital efectuate de
:
1,1
1,7
1,4
administrația publică locală în PIB
special a celor monoindustriale”.
Prin urmare, în cadrul prezentei
Sursa: INSSE, Serii Tempo on-line, MDRAP
secțiuni a fost analizat impactul
recesiunii economice asupra dezvoltării urbane.
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Criza financiară și economică a afectat încasările realizate la bugetele publice locale, atât veniturile
colectate de administrațiile publice locale, cât și prelevările de la bugetul de stat diminuându-se
considerabil începând cu anul 2009.
Unda de instabilitate a avut repercusiuni majore asupra întreprinderilor active din mediul urban, cu
efecte negative asupra nivelului veniturilor colectate de administrațiile publice locale. Pe fondul
diminuării veniturilor fiscale și a subvențiilor de la bugetul de stat, cheltuielile efectuate de autoritățile
publice locale s-au redus considerabil. Astfel, în anii care au urmat instalării crizei economice,
cheltuielile anuale efectuate de administrația publică locală s-au diminuat cu aproximativ 14% față de
nivelul înregistrat în 2008. Diminuarea cheltuielilor curente s-a realizat în principal prin reducerea cu
25% a salariilor personalului din administrația publică locală, dar și prin blocarea posturilor. Scăderea
cheltuielilor totale efectuate de administrația publică locală a avut efect și asupra volumului cheltuielilor
de capital. Ponderea cheltuielilor de capital efectuate de autoritățile publice locale în PIB s-a diminuat
permanent în perioada ce a urmat declanșării crizei economice, de la 1,7% în 2007 la aproximativ
1,2% în 2010. Un reviriment se poate constata în anul 2011, când ponderea acestor cheltuieli în totalul
cheltuielilor efectuate de autoritățile publice locale a ajuns la 1,5%.
Graficul 29 – Cheltuielile efectuate de autoritățile
publice locale (scala din stânga) și ponderea lor în PIB
(scala din dreapta) în perioada 2005-2011
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Graficul 28 – Numărul întreprinderilor radiate din mediul
urban în perioada 2008-2012
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Diminuarea cheltuielilor de capital efectuate de administrația publică locală a condus la anularea,
amânarea sau redimensionarea la o scară mai redusă a proiectelor de infrastructură. Din acest punct
de vedere, recesiunea economică a afectat profund investițiile publice din mediul urban, în condițiile în
care orașele și municipiile României continuă să se confrunte cu nevoi acute de dezvoltare, a căror
satisfacere presupune în primul rând resurse financiare suficiente.
Principalele constatări:

 Criza economică a generat o creștere a numărului de întreprinderi din mediul urban radiate de la
Registrul Comerțului.Diminuarea numărului de întreprinderi și restrângerea activităților
desfășurate de acestea au condus la scăderea veniturilor colectate de APL.

 Reducerea veniturilor colectate a generat o scădere a cheltuielilor efectuate de APL, inclusiv a
celor de capital.

 Scăderea cheltuielilor de capital efectuate de APL are implicații asupra investițiilor în
infrastructura urbană.
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Efectele crizei economice asupra nevoii de modernizare a infrastructurii rutiere de transport
Printre nevoile identificate în
cadrul analizei socio-economice
inițiale a POR se află și starea
precară a infrastructurii rutiere
de transport și nivelul scăzut de
conexiune între rețelele de
transport regionale, naționale și
europene. Secțiunea curentă
surprinde impactul recesiunii
economice asupra nevoilor de
modernizare a infrastructurii
rutiere de transport.

Tabelul 12 – Transport – indicatori cheie
Transport rutier - indicatori cheie
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lungimea drumurilor publice (mii km)

73,8

79,7

80,9

81,7

81,7

82,4

83,7

84,2

Lungimea drumurilor județene (mii km)

35,5

35,4

35,4

35,3

35,0

35,2

35,4

35,4

:

:

64,2

67,2

68,8

69,7

71,0

72,2

:

:

35,8

32,8

31,2

30,3

29,0

27,8

1,8

3,0

4,1

3,9

3,1

2,9

3,3

:

2,2

3,1

3,3

2,8

2,6

2,3

2,4

:

11,8

11,7

12,2

20,2

17,1

15,8

15,5

16,9

52,0

57,3

59,5

56,4

34,3

25,9

26,3

29,7

Ponderea drumurilor modernizate sau cu îmbrăcăminți
rutiere ușoare în totalul drumurilor județene (%)
Ponderea drumurilor nemodernizate (pietruite, de
pământ) în totalul drumurilor județene (%)
Investiții în infrastructura rutieră de transport (miliarde
euro)
Ponderea investițiilor în infrastructura rutieră în PIB (%)
Volumul transportului rutier de pasageri (milioane
pasageri-km)
Volumul transportului rutier de mărfuri (miliarde tonekm)

Deși disparitățile dintre România Sursa: INSSE, Serii Tempo on-line, Eurostat, OCDE, ITF
și celelalte state comunitare în
materie de infrastructură de transport sunt într-o mare măsură rezultatul proceselor ample de
transformare a economiei și societății românești în perioada post-comunistă, impactul actualei crize
economice asupra sistemului național de transport nu este de neglijat. Reducerea cheltuielilor publice
în contextul recesiunii economice a afectat volumul investițiilor în infrastructură, fapt care a accentuat
dificultățile structurale cu care se confruntă sectorul național de transport. Astfel, volumul investițiilor în
infrastructura de transport rutier a scăzut cu 15% în intervalul 2008-2011, de la aproximativ 3,9
miliarde euro la 3,3 miliarde euro.
Un alt aspect care merită menționat este impactul crizei economice asupra ritmului de modernizare a
drumurilor județene. Dacă în perioada anterioară instalării crizei economice ponderea drumurilor
județene modernizate și cu îmbrăcăminți ușoare în totalul drumurilor județene creștea anual cu 2-3%,
începând cu anul 2009 ritmul se reduce, creșterea anuală fiind de 1-1,5%.
Recesiunea economică a avut un impact semnificativ asupra volumului transportului rutier de
pasageri. Pe fondul restrângerii veniturilor populației, volumul transportului rutier de pasageri a scăzut
cu 15% în 2009 comparativ cu anul 2008. Declinul transportului rutier de pasageri a continuat și în anii
următori, un ușor reviriment înregistrându-se în anul 2012 (creștere de 9% față de anul precedent).
Totuși, la nivelul anului 2012, volumul transportului rutier de pasageri rămâne cu 16% sub nivelul
înregistrat în anul 2008 (dar cu 43% peste nivelul anului 2005). Pe fondul recesiunii economice,
volumul transportului rutier de mărfuri s-a redus cu peste 47% în intervalul 2008-2012. Contracția
volumului transportului rutier de persoane și mărfuri a fost mult mai accentuată în România comparativ
cu media comunitară. Astfel, la nivelul UE-27, volumul transportului rutier de pasageri a crescut cu 4%
în perioada 2008-2010, în timp ce volumul transportului rutier de mărfuri s-a redus cu aproximativ
20%.
Graficul 30 – Volumul investițiilor în infrastructura de
transport rutier în România – milioane euro (2005-2011)

Graficul 31 – Evoluția volumului transportului rutier de
pasageri și mărfuri din România și Uniunea Europeană
în perioada 2005-2012 (2005=100)
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Principalele constatări:



Sectorul de transport se confrunta cu mari dificultăți și înainte de declanșarea crizei
economice. Recesiunea a diminuat volumul investițiilor în infrastructura de transport.
Scăderea volumului investițiilor afectează starea drumurilor județene.



Deși în ultimii ani au fost alocate importante fonduri europene pentru modernizarea rețelei de
drumuri județene aceasta rămâne slab dezvoltată și de o calitate necorespunzătoare.
Ponderea drumurilor județene nemodernizate (pietruite și de pământ) în totalul drumurilor
județene rămâne ridicată: la nivelul anului 2012, un kilometru de drum județean din patru
este neasfaltat.



Pe fondul recesiunii economice, volumul transportului rutier de mărfuri s-a redus cu peste
47%, iar cel de pasageri cu 15%. Contracția a fost mult mai accentuată în România
comparativ cu media comunitară.

Efectele crizei economice asupra nevoii de modernizare a infrastructurii serviciilor de sănătate
Modernizarea infrastructurii serviciilor
de sănătate constituie una dintre
prioritățile de dezvoltare identificate în
analiza macroeconomică a POR 20072013.

Tabelul 13 – Sănătate – indicatori cheie
Sănătate - indicatori cheie

Ponderea cheltuielilor cu sănătatea în
PIB (%)
Numărul spitalelor
Numărul de paturi din spitale la 1.000 de
locuitori
Numărul ambulatoriilor de spital și de
specialitate
Numărul de medici la 1.000 de locuitori

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,50

5,09

5,24

5,44

5,64

5,95

5,84

:

Declanșarea crizei economice a creat
433
436
447
458
474
503
464
470
presiuni
suplimentare
asupra
6,6
6,4
6,4
6,5
6,2
6,2
6,0
:
sistemului național de sănătate,
386
393
403
444
461
472
414
419
dificultățile istorice cu care se
22
22
22
23
24
24
25
25
confruntă acest sector accentuându-se
Speranța de viață la naștere (nr. ani)
71,8 72,1 72,6 73,2 73,4 73,5 73,8 74,6
pe fondul manifestării efectelor crizei.
Declinul economic a condus la
reducerea resurselor financiare, și așa Sursa: Eurostat, INSSE, Serii Tempo on-line,OCDE,OMS
limitate și inadecvat alocate, la restrângerea accesului la serviciile de sănătate pentru populația săracă
în condițiile diminuării veniturilor, precum și la intensificarea fenomenului de migrație externă a
cadrelor medicale.
Graficul 32 – Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB (2010)
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În perioada 2008-2010, veniturile
Fondului Național Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate – FNUASS
(administratorul majorității resurselor
publice) din contribuțiile angajaților și
angajatorilor au scăzut de la 13,8
miliarde RON la aproximativ 12,5
miliarde RON. Contracția veniturilor din
contribuțiile de asigurări sociale de
sănătate a fost cauzată în special de
reducerea progresivă a cotelor de
contribuții de la 12% în 2008 la 10,7%
în 2009, nivel care există și în prezent.

Privat

În pofida constrângerilor bugetare și a
creșterii nivelului datoriei publice, Sursa: Eurostat, OCDE, OMS
procentul din PIB dedicat sănătății a
crescut ușor în perioada ce a urmat apariției primelor semne ale declinului economic. Cu toate
acestea, subfinanțarea sistemului național de sănătate persistă, România situându-se pe ultima poziție
în ierarhia statelor europene din punct de vedere al cheltuielilor pentru sănătate. Astfel, ponderea
cheltuielilor pentru sănătate în PIB al României se menține în jurul cifrei de 6%, comparativ cu 9% în
UE, în ansamblu. Mai mult, în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile, cele mai dezvoltate state
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ale UE (Olanda, Germania sau Franța) alocă sănătății resurse financiare importante, aproximativ 12%
din PIB.
Principalele constatări:



Declinul economic a condus la reducerea resurselor financiare, și așa limitate și inadecvat
alocate, la restrângerea accesului la serviciile de sănătate pentru populația săracă în
condițiile diminuării veniturilor, precum și la intensificarea fenomenului de migrație externă a
cadrelor medicale.



În pofida constrângerilor bugetare și a creșterii nivelului datoriei publice, procentul din PIB
dedicat sănătății a crescut ușor în perioada ce a urmat apariției primelor semne ale declinului
economic.



Constrângerile de natură bugetară au limitat volumul investițiilor în infrastructura de sănătate,
care continuă să fie inadecvată și puternic fragmentată.

Efectele crizei economice asupra sistemului de servicii sociale
Potrivit POR 2007-2013, calitatea scăzută
Tabelul 14 – Serviciile sociale – indicatori cheie
a infrastructurii serviciilor sociale și
accesul limitat al populației la astfel de Servicii sociale - indicatori cheie
servicii constituie
vulnerabilități
ale
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
cheltuielilor publice pentru protecție socială în
societății românești. În acest context, Ponderea
13,2
12,5
13,2
14,0
16,9
17,4
16,1
:
PIB (%)
460
488
568
631
682
690
690
697
secțiunea curentă analizează efectele Numărul persoanelor cu handicap în România (mii)
Numărul persoanelor cu handicap instituționalizate (mii)
18,1
17,3
16,8
17,3
17,1
17,0
17,2
17,2
crizei economice asupra acestor nevoi Numărul centrelor funcționale destinate persoanelor cu
151
163
325
349
373
372
382
384
handicap și aflate sub coordonarea MMFPS
inițiale identificate în cadrul Programului.
Numărul copiilor aflați în centrele publice și private de
28,8
26,1
25,1
24,4
23,7
23,1
23,2
22,8
plasament (mii)
Impactul crizei economice asupra nivelului Numărul centrelor de plasament pentru protecția copilului
1.971 2.123 2.495 2.511 2.539 2.499 2.506 2.567
în dificultate
șomajului și veniturilor reale ale populației aflat
Numărul mediu zilnic al persoanelor beneficiare de
19,6
23,6
21,3
20,5
18,8
18,6
16,5
17,3
a condus la apariția nevoi sporite de servicii oferite de cantinele de ajutor social (mii)
Numărul cantinelor sociale
114
124
121
125
125
120
107
109
protecție socială și, implicit, cheltuieli Rata sărăciei absolute (%)
15,1
13,8
9,8
5,7
4,4
5,2
5,0
:
publice suplimentare pentru acoperirea
acestor nevoi. În pofida constângerilor Sursa: Eurostat, INSSE, Serii Tempo on-line, ANPH, MMFPS
financiare impuse de măsurile de
austeritate, ponderea cheltuielilor publice pentru protecția socială 10 în PIB a crescut semnficativ între
2008 și 2010, de la aproximativ 14% la
17,4% în 2010.Pe fondul măsurilor de Graficul 33 – Ponderea cheltuielilor pentru protecție socială în PIB
(2005-2011)
consolidare fiscală, în anul 2011 s-a
înregistrat o scădere a ponderii
20,00%
acestor cheltuieli în PIB (16,12%).
17,40%
16,90%
18,00%
16,12%
De remarcat însă că ponderea
16,00%
14,00%
13,20%
13,20%
14,00%
12,50%
cheltuielilor pentru protecția socială în
12,00%
PIB al României se situează cu mult
10,00%
sub media comunitară, independent de
8,00%
efectele crizei economice (la nivelul
6,00%
UE-27, ponderea cheltuielilor cu
4,00%
protecția socială în PIB a fost 26,8% în
2,00%
0,00%
anul 2008, respectiv 29,3% în 2010).
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Boala/ ingrijirea sanatatii
Invaliditate
Dacă se analizează cheltuielile pentru
Limita de varsta
Urmas
Familie/ Copii
Somaj
protecția socială în funcție de tipologia
Locuinta
Excluziune sociala
acestora, se constată că cea mai mare
pondere în PIB o dețin prestațiile Sursa: INSSE, Serii tempo on-line
pentru limită de vârstă – pensiile (8%
în 2011) și prestațiile în caz de boală (4,10% în 2011). În acest context, ponderea în PIB a cheltuielilor

Conform Sistemului European de Statistici Integrate de Protecție Sociala (ESSPROS), protecția socială cuprinde următoarele
opt funcții care acoperă riscurile sociale majore: boală/ îngrijirea sănătății, invaliditate, bătrânețe, urmaș, familie/ copii, șomaj,
locuința și excluziune socială.
10
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publice aferente furnizării serviciilor sociale 11, deși nu poate fi delimitată cu exactitate 12, este una
extrem de redusă.
Graficul 34 – Evoluția ratei sărăciei absolute în mediul
urban și rural (2005-2011)
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Graficul 35 – Evoluția ratei sărăciei absolute în funcție de
vârstă (2005-2011)
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Sursa: MMFPS, Indicatori de incluziune socială, 2003-2011
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Rata sărăciei absolute în rândul persoanelor cu vârstă cuprinsă între 25 și 64 ani (%)
Rata sărăciei absolute în rândul persoanelor cu vârstă peste 65 ani (%)

Sursa: MMFPS, Indicatori de incluziune socială, 2003-2011

În cele din urmă, criza economică a presupus și creșterea vulnerabilității grupurilor expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială. După ce în perioada anterioară recesiunii economice, rata sărăciei
absolute13 s-a redus continuu (de la 12,1% în 2005 la 4,4% în 2009), pe fondul creșterii șomajului și
diminuării veniturilor populației, valoarea acestui indicator a crescut în anul 2010 la 5,2%. Creșterea
ratei de sărăcie absolută reflectă în principal deteriorarea nivelului de trai în rândul populației din
mediul rural. Astfel, în perioada 2009-2010 rata sărăciei absolute în mediul rural a crescut cu 1,6%, în
timp ce în mediul urban creșterea a fost de doar de 0,1%. În funcție de vârstă, cele mai afectate
categorii de efectele recesiunii economice sunt copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.
În perioada 2009-2010, rata de sărăcie absolută în rândul copiilor a sporit cu 1,8%, în timp ce în rândul
tinerilor creșterea a fost de 1,4%.

Principalele constatări:



Impactul crizei economice asupra nivelului șomajului și veniturilor reale ale populației a
condus la apariția de nevoi sporite de protecție socială și, implicit, cheltuieli publice
suplimentare pentru acoperirea acestor nevoi.



Criza economică a presupus și creșterea vulnerabilității grupurilor expuse riscului de
sărăcie și excluziune socială.

Potrivit Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii. Serviciile sociale sunt destinate următoarelor categorii de grupuri vulnerabile: copii şi/sau familie, persoane cu dizabilităţi,
persoane vârstnice, victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victime ale traficului de persoane, persoane private de
libertate, persoane sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de
probaţiune, persoane cu afecţiuni psihice, persoane din comunităţi izolate, şomeri de lungă durată, etc.
12
Cheltuielile aferente serviciilor sociale nu sunt evidențiate separat în statistica națională și internațională.
13
Rata sărăciei absolute reprezintă ponderea persoanelor din gospodăriile ale căror cheltuieli de consum pe adult echivalent
sunt mai mici decât pragul de sărăcie absolută în populația totală.
11
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Efectele crizei economice asupra nevoii de modernizare a infrastructurii educaționale
Criza financiară și economică a
accentuat dimensiunea problemelor cu
care se confruntă sistemul național de
învățământ. Recesiunea economică a
avut un impact semnificativ asupra
nivelului deficitului bugetar, precum și
asupra datoriei publice, punând sub
semnul
întrebării
sustenabilitatea
finanțelor publice din România.

Tabelul 15 – Educația – indicatori cheie
Educație - indicatori cheie
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ponderea cheltuielilor publice pentru educație în
PIB (%)

3,60

4,10

3,90

4,50

4,10

3,30

4,13

3,50

Numărul unităților de învățământ (mii)

11,9

8,5

8,2

8,2

8,2

7,6

7,2

7,1

4,4

4,3

4,4

4,3

4,2

4,0

3,8

76,0

77,3

79,7

79,6

78,7

77,6

76,0

281

277

277

275

269

253

247

Numărul populației școlare (milioane persoane)
Gradul de cuprindere în învățământ a populației de
vârstă școlară (%)
Numărul personalului didactic (mii persoane)

3,7
:
245

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație
În vederea diminuării cheltuielilor
19,6
17,9
17,3
15,9
16,6
18,4
17,5
17,4
și de formare profesională (%)
publice, România a redus finanțarea
Ponderea persoanelor de 30-34 ani care au
11,4
12,4
13,9
16,0
16,8
18,1
20,4
21,8
absolvit învăţământul terţiar inclusiv post-liceal (%)
sistemului național de educație, sistem
Participarea adulților la formare profesională
1,6
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1,6
1,4
afectat de subfinanțare chiar și în
continuă (%)
perioada anterioară declanșării crizei
economice. Pe de altă parte, presiunile Sursa: Eurostat, Eurydice, INSSE, Serii Tempo on-line
de pe piața forței de muncă au condus la creșterea șomajului, a cererii de forță de muncă calificată și,
implicit, a cererii de servicii educaționale de înaltă calitate.

În perioada 2005-2008, cheltuielile publice pentru educație s-au dublat, în timp ce ponderea acestora
în PIB a crescut cu aproximativ 1%. Intrarea în recesiune a României a presupus reducerea drastică a
tuturor cheltuielilor publice, inclusiv a celor destinate finanțării sistemului educațional. Astfel,
comparativ cu anul 2008, în anul 2010 volumul cheltuielilor publice cu educația s-a redus cu 33%, în
timp ce ponderea acestor cheltuieli în PIB a scăzut sub nivelul celei din 2005. Alocarea unui volum
redus de resurse învățământului în perioada 2008-2010 a afectat toate nivelurile de educație.
Analiza dinamicii populației școlare în perioada 2008-2012 evidențiază reduceri dramatice ale
numărului studenților înscriși în învățământul terțiar (-48%). Înjumătățirea numărului de studenți se
explică în primul rând prin reducerea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, dar este și o
consecință a diminuării posibilității de plată a taxelor de școlarizare în contextul scăderii veniturilor
populației. De altfel, procentul numărului de studenți plătitori de taxe (nefinanțați de la bugetul de stat)
a scăzut considerabil între 2008 și 2012: de la 62% la aproximativ 39% 14.
Graficul 36 – Modificarea anuală a cheltuielilor publice
cu educația (scala din stânga, 2005=100) și ponderea
acestora în PIB (scala din dreapta) în perioada 2005-2011
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Graficul 37 – Gradul de cuprindere în învățământ în
perioada 2005-2011 (%)
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Total

3 - 6 ani

7 - 10 ani
2005

11 - 14 ani
2008

15 - 18 ani

19 - 23 ani

2011

Sursa: INSSE, Serii Tempo on-line

Învățământul profesional secundar traversează o perioadă de criză acută: populația școlară din 2012
era de zece ori mai mică decât la momentul declanșării recesiunii economice. Deriva acestui segment
al sistemului național de educație provine din faptul că oferta învățământului profesional românesc nu
este racordată cerințelor reale ale pieței muncii, ceea ce limitează perspectivele unui absolvent de

Responsabilitate pentru educație, Alianța Națională a Organizațiior Studențești di România
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școală profesională de a-și găsi un loc de muncă. Mai mult, prejudecățile din mentalul colectiv
referitoare la școlile de arte și meserii contribuie semnificativ la intensificarea declinului învățământului
profesional.
Personalul didactic a urmat dinamica înregistrată la nivelul populației școlare: în perioada 2005-2012,
reducerea personalului didactic a fost de aproximativ 13%. În perioada 2008-2010, personalul didactic
din România a scăzut cu peste 20.000 persoane, această reducere fiind rezultatul disponibilizării și
pensionării cadrelor didactice în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Guvern.
În condițiile reducerii populației școlare și a numărului cadrelor didactice, Guvernul României a adoptat
măsuri de raționalizare a infrastructurii existente: în perioada 2005-2012, numărul unităților școlare s-a
redus semnificativ, cu aproximativ 40%. În pofida sumelor atrase din programe cu finanțare externă
destinate modernizării unităților școlare, o mare parte din cele aflate în mediul rural sau în zonele de
declin economic rămân într-un stadiu avansat de degradare: clădiri învechite care necesită lucrări de
reparații capitale sau de consolidare, unități de învățământ fără aviz sanitar (grupuri sanitare insalubre,
deficiențe în asigurarea apei potabile, spații de învățământ subdimensionate, iluminat natural
necorespunzător, sisteme improprii de depozitare a deșeurilor menajere, etc.), mobilier deteriorat și
dotări insuficiente. Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României în contextul declanșării
crizei economice au afectat și volumul cheltuielilor de capital: în perioada 2008-2009, ponderea
cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor pentru educație ale instituțiilor publice și private a scăzut
de la 21% la 13,6%15. Tendința de reducere a cheltuielilor de capital s-a menținut și în perioada 20102012: ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor pentru educație s-a redus cu mai mult de
două-treimi în 2012 comparativ cu anul 201016.

Principalele constatări:



Criza financiară și economică a accentuat dimensiunea problemelor cu care se confruntă
sistemul național de învățământ.



În vederea diminuării cheltuielilor publice, România a redus finanțarea sistemului național de
educație, sistem afectat de subfinanțare chiar și în perioada anterioară declanșării crizei
economice.



Criza economică a determinat o creștere cu 4% a numărului celor care părăsesc timpuriu
școala.



În perioada 2008-2009, ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor pentru educație
ale instituțiilor publice și private a scăzut de la 21% la 13,6%.

Efectele crizei economice asupra nevoii de sprijinire a mediului de afaceri
Una dintre prioritățile de dezvoltare
identificate în strategia POR 20072013 derivă din competitivitatea
redusă a mediului de afaceri, în
special a microîntreprinderilor.
Instalarea crizei economice a
marcat debutul declinului sectorului
IMM, numărul unităților active17
scăzând cu aproximativ 4% la
nivelul anului 2009. Tendința
descrescătoare s-a accentuat în
următorii doi ani, astfel încât, la
sfârșitul anului 2011, creșterea
numărului de IMM active din

Tabelul 16 – Sectorul IMM – indicatori cheie
Sectorul IMM - indicatori cheie
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

448,3

478,4

518,1

553,1

540,1

490,3

450,4

12,5

13,3

14,2

13,6

15,1

15,2

15,1

57,8

59,0

60,4

60,2

58,0

52,6

48,8

30,2

36,0

46,7

59,2

60,0

49,2

43,4

347,8

370,2

396,9

420,1

407,0

373,2

343,1

Valoarea adăugată brută generată de IMM
(m ilioane RON)

49,7

63,0

82,2

116,8

103,3

100,8

104,5

Valoarea exporturilor IMM (m iliarde RON)

18,6

19,3

24,1

28,9

27,1

34,4

42,3

Num ărul IMM active (m ii)
Num ărul IMM din s ectorul prim ar (m ii)
Num ărul IMM din s ectorul s ecundar, m ai
puțin cons trucții (m ii)
Num ărul IMM din s ectorul de cons trucții
(m ii)
Num ărul IMM din s ectorul terțiar (m ii)

Durata m edie de încas are a creanțelor
com erciale - m icroîntreprinderi (zile)
Durata m edie de încas are a creanțelor
com erciale - întreprinderi m ici (zile)
Durata m edie de încas are a creanțelor
com erciale - întreprinderi m ijlocii (zile)

103,0

107,6

117,4

123,4

144,0

161,0

172,4

67,5

70,6

76,5

73,6

92,5

98,4

99,0

76,3

74,0

78,9

74,9

88,1

96,4

93,0

Sursa: Eurostat, INSSE, Serii Tempo on-line, BNR,

Sistemul Educațional în Romania, ediția 2011 - date sintetice, INSSE
Finanțarea educației în Europa – impactul crizei economice, Eurydice, Eurostat, Comisia Europeană
17
În conformitate cu metodologia INS, întreprinderile active sunt entitățile care, din punct de vedere economic, sunt active în
perioada de observare, respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmesc bilanţ contabil.
15
16
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perioada anterioară crizei economice era aproape în totalitate anulată. În intervalul 2009-2011,
numărul IMM active s-a redus cu peste 102 mii de unități18, ceea ce înseamnă că dimensiunea
sectorului IMM la sfârșitul anului 2011 reajunsese la nivelul anului 2005. Analiza datelor statistice
evidențiază faptul că impactul recesiunii economice a fost resimțit diferit de întreprinderi, în funcție de
clasa de mărime a acestora. Astfel, în perioada 2008-2011, numărul microîntreprinderilor active s-a
restrâns cu aproximativ 20%, cel al întreprinderilor mijlocii s-a redus cu 14%, în timp ce numărul
întreprinderilor mici active a scăzut cu mai puțin de 1%.
Dacă se analizează evoluția sectorului IMM din
România comparativ cu dinamica acestui sector
la nivelul UE-27, se constată că fluctuațiile în
cazul țării noastre au fost mult mai puternice. În
perioada anterioară instalării crizei economice,
sectorul IMM din România a înregistrat creșteri
spectaculoase, cu mult peste media europeană,
însă în intervalul 2009-2011, scăderea a fost
dramatică, pe măsura creșterilor din anii
anteriori. Dacă în cazul României, anul 2011 a
marcat revenirea sectorului IMM la dimensiunile
din 2005, la nivelul agregat al UE, în același
interval, sectorul a înregistrat o creștere de
aproximativ 6%.

Graficul 38 – Modificarea anuală a numărului de IMM
(2005=100)
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Sectorul IMM deține un rol esențial în crearea
de locuri de muncă. Atât în România, cât și la Sursa: INSSE, Eurostat, Baza de date pentru rapoartele anuale
nivel comunitar, două treimi din totalul locurilor ale UE despre sectorul IMM, Directoratul General Întreprinderi
și Industrie, Small Business Act, Ecorys, Cambridge
de muncă generate de întreprinderi sunt create Econometrics
de acest sector. Având în vedere aportul IMM la
crearea locurilor de muncă este necesară o analiză aprofundată a evoluției ocupării în acest sector în
contextul crizei economice. În perioada 2005-2008, numărul salariaților din sectorul IMM 19 a crescut
semnificativ (+18%), tendința ascendentă urmând îndeaproape dinamica numărului total de IMM.
Impactul crizei economice asupra nivelului ocupării din sectorul IMM a fost însă unul extrem de
puternic, datele statistice reflectând pierderea a peste 463 mii de locuri de muncă numai în intervalul
2008-201020. Este important de menționat că două locuri de muncă din trei pierdute la nivelul
întregului sector de afaceri provin din rândul IMM. În ceea ce privește evoluția numărului de salariați în
funcție de clasa de mărime a IMM, dinamica negativă cea mai puternică se poate constata în rândul
întreprinderilor mijlocii (20%), în timp ce în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, reducerile
de personal au fost de aproximativ 15%.
Conform datelor furnizate de BNR, ca urmare a deteriorării climatului economic, durata medie de
încasare a creanțelor IMM a crescut exponențial. În cazul microîntreprinderilor, durata dintre momentul
livrării bunurilor sau serviciilor și încasarea contravalorii lor a crescut de la 103 de zile în anul 2005 la
172,4 de zile la sfârșitul anului 2011. În cazul întreprinderilor mici, perioada de încasare a creanțelor a
crescut cu 46,5% în intervalul 2005-2011, mai precis, cu peste 31 zile. Și în cazul întreprinderilor
mijlocii perioada de încasare a creanțelor s-a deteriorat, însă creșterea duratei a fost de numai 16,7%.
Prin urmare, recesiunea economică a condus la o creștere substanțială a perioadei de încasare a
creanțelor IMM, cu efecte adverse asupra lichidităților acestora.
Dificultățile IMM în asigurarea lichidităților necesare desfășurării activității au fost amplificate și de
restrângerea accesului la creditele bancare. Potrivit mai multor studii periodice 21efectuate de Banca
Naţională a României în rândul băncilor comerciale, standardele 22 şi condițiile23 de creditare au fost

Numărul întreprinderilor radiate în același interval este mult mai mare, însă datele referitoare la numărul de radieri și care sunt
furnizate de ONRC includ și radierile de întreprinderi inactive, în stare de adormire.
19
În conformitate cu metodologia INS/ Eurostat, analiza ocupării în sectorul IMM exclude întreprinderile cu activitate principală
în domeniile agricultură, silvicultură și pescuit; intermedieri financiare şi asigurări; educație, sănătate și administrație publică.
(coduri CAEN: A, K, O, P, Q, S94).
20
Declinul ocupării în sectorul IMM a continuat și după 2010, însă datele disponibile din Eurostat se opresc la nivelul acestui an.
21
Sondaje privind creditarea societăţilor nefinanciare şi a populaţiei, serii on-line, Banca Naţională a României.
22
Standardele de creditare reprezintă setul de norme interne de creditare sau criteriile utilizate de bănci în cadrul politicii lor de
creditare.
18
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înăsprite continuu de la sfârşitul anului 2007. Înăsprirea standardelor și a termenilor de creditare a
condus la restrângerea substanțială a accesului IMM la finanțare. Numărul IMM care au mai putut
obține finanțare de la bănci pe parcursul unei luni calendaristice și care nu dețineau credite bancare în
anul anterior obținerii împrumutului a scăzut considerabil: de la aproximativ 29 mii de IMM la nivelul
lunii decembrie 2007 la aproximativ 8,1 mii de IMM la nivelul lunii decembrie 2010. În perioada 20102012 se constată o revitalizare a accesului IMM la creditare, însă valorile lunare rămân cu mult în
urma celor înregistrate în intervalul 2007-2008. Concomitent, rata creditelor neperformante ale IMM a
crescut exponențial: de la 0,9% în decembrie 2007 la 23,2% în iulie 2012.
Graficul 39 – Numărul lunar al IMM care au obținut
credite bancare – mii IMM (2007-2012)

Graficul 40 – Rata creditelor neperformante ale IMM (20082012)
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Principalele constatări:



Instalarea crizei economice a marcat debutul declinului sectorului IMM, numărul unităților
active scăzând cu aproximativ 4% la nivelul anului 2009. Tendința descrescătoare s-a
accentuat în următorii doi ani, astfel încât, la sfârșitul anului 2011, creșterea numărului de
IMM din perioada anterioară crizei economice era aproape în totalitate anulată..



Impactul crizei economice asupra nivelului ocupării din sectorul IMM a fost însă unul
extrem de puternic, datele statistice reflectând pierderea a peste 463 mii de locuri de
muncă numai în intervalul 2008-2010.



Numărul IMM care au mai putut obține finanțare de la bănci pe parcursul unei luni
calendaristice și care nu dețineau credite bancare în anul anterior obținerii împrumutului a
scăzut considerabil: de la aproximativ 29 mii de IMM la nivelul lunii decembrie 2007 la
aproximativ 8,1 mii de IMM la nivelul lunii decembrie 2010.



Rata creditelor neperformante ale IMM a crescut exponențial: de la 0,9% în decembrie
2007 la 23,2% în iulie 2012.

Termenele și condițiile de creditare se referă la obligațiile agreate de creditori şi debitori (adică rata dobânzii, colateralul şi
scadenţa).
23
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Efectele crizei economice asupra nevoii de dezvoltare și promovare a turismului
Criza economică a avut un
impact
sever
asupra
industriei
turistice
din
România.
Recesiunea
a
redus veniturile populației,
ceea ce a condus la
diminuarea numărului de
turiști autohtoni și străini,
precum și la scăderea
gradului de ocupare din
structurile de primire turistică,
a duratei medii a sejurului și
a numărului de înnoptări. De
asemenea, declinul economic
a presupus și o reducere a
cheltuielilor efectuate de
consumatorii
de
servicii
turistice.

Tabelul 17 – Turism – indicatori cheie
Industria turistică - indicatori cheie

Numărul de sosiri ale turiștilor în structuri
de primire turistică (milioane)
Numărul de înnoptări în structurile de
primire turistică (milioane)
Veniturile generate de călătoriile
personale și de afaceri ale nerezidenților
(miliarde euro)
Cheltuielile generate de călătoriile
personale și de afaceri ale rezidenților în
afara granițelor țării (milioane euro)
Ponderea veniturilor generate de
călătoriile nerezidenților în PIB (%)
Ponderea cheltuielilor generate de
călătoriile rezidenților în PIB (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,8

6,2

7,0

7,1

6,1

6,1

7,0

7,7

18,4

19,0

20,6

20,7

17,3

16,1

18,0

19,2

0,8

1,0

1,2

1,4

0,9

0,9

1,0

1,1

0,7

1,0

1,1

1,5

1,0

1,2

1,4

1,4

1,1

1,1

0,9

1,0

0,7

0,7

0,8

0,9

3,2

3,9

3,6

4,2

3,0

3,4

3,7

3,6

Sursa: Eurostat, INSSE, Serii Tempo on-line, BNR,

Intrarea României în criza economică marchează debutul unei tendințe descendente a numărului de
sosiri turistice. Evoluția negativă este în principal rezultatul restrângerii numărului de sosiri ale turiștilor
români (-17% în intervalul 2008-2010), Graficul 41 – Modificarea anuală a numărului de înnoptări în
diminuarea numărului de sosiri ale structurile de primire turistică (2005=100)
turiștilor străini fiind de o mai mică
anvergură, însă nu una lipsită de
115,0
112,8
însemnătate
(-9%).
Creșterea
112,1
numărului de sosiri ale turiștilor în anii
110,0
2011-2012 este pe măsura contracției
108,5
din anii anteriori, valoarea înregistrată
103,4
105,0
pentru acest indicator în anul 2012 fiind
100,1
105,0
102,9
102,5
superioară celei existente la momentul
97,9
100,0
102,2
instalării crizei economice. De remarcat
94,3
95,0
că factorul esențial al acestui reviriment
îl constituie turiștii străini, ale căror
90,0
87,4
sosiri au crescut cu aproximativ 13% în
perioada 2008-2012.
85,0
Un efect considerabil al crizei
80,0
economice se poate constata în cazul
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
evoluției numărului total al înnoptărilor.
UE - 27
RO
Scăderea din intervalul 2008-2010 este
drastică: la sfârșitul anului 2010,
numărul înnoptărilor este cu o pătrime Sursa: INSSE, Serii Tempo on-line, Eurostat
mai mic în comparație cu valorile înregistrate la nivelul anului 2008. Revirementul survine în anul
2011, dar chiar și la nivelul anului 2012, numărul înnoptărilor este cu 8% mai mic decât în 2008 și doar
cu 4% mai mare decât în 2005.

Principalele constatări:




Criza economică a avut un impact sever asupra industriei turistice din România.
Intrarea României în criza economică marchează debutul unei tendințe descendente a
numărului de sosiri turistice. Evoluția negativă este în principal rezultatul restrângerii
numărului de sosiri ale turiștilor români (-17% în intervalul 2008-2010), diminuarea numărului
de sosiri ale turiștilor străini fiind de o mai mică anvergură, însă nu una lipsită de însemnătate
(-9%).

62

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

4.1.3 Concluzii
[1]

În pofida faptului că dificultățile cu care se confruntau economia și societatea românească la
momentul programării inițiale sunt prezentate detaliat în analiza macroeconomică,
transpunerea acestora în nevoi concrete de dezvoltare nu este întotdeauna evidentă. În plus,
nu există o ierarhizare a acestor nevoi de dezvoltare, aspect esențial având în vedere
multitudinea problemelor evidențiate.

[2]

Analiza regională nu prezintă suficient de clar nevoile concrete de dezvoltare ale fiecărei
regiuni, prin luarea în considerare a specificului și potențialului local de dezvoltare. Analiza
regională nu prezintă în mod analitic și structurat pilonii de creștere și dezvoltare sau
avantajele comparative ale regiunilor. Aceasta înseamnă că POR a fost gândit ca un program
național cu implementare regională, fără a analiza suficient de detaliat nevoile specifice la
nivelul fiecărei regiuni în parte. Cu toate acestea, o astfel de abordare este de înțeles având în
vedere că potențialul local de dezvoltare poate fi valorificat numai după rezolvarea cu
prioritate a nevoilor fundamentale comune tuturor regiunilor.

[3]

Nevoile identificate în POR cu referire la dezvoltarea urbană, infrastructura de transport,
infrastructura serviciilor de sănătate, infrastructura serviciilor sociale, infrastructura
educațională, mediul de afaceri și turism sunt încă de actualitate. Criza economică a adâncit
aceste nevoi.

4.1.4 Recomandări
[1]

Pentru următoarea perioadă de programare, se recomandă o mai bună fundamentare a
nevoilor specifice regionale pentru valorificarea optimă a potențialului real de dezvoltare a
fiecărei regiuni. Astfel, fiecare regiune ar putea avea în vedere o alocare financiară diferită de
la un domeniu de intervenție la altul în funcție de potențialul și specificul nevoilor locale.
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4.2 Măsura în care strategia POR răspunde în continuare nevoilor
4.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE2. Răspund în continuare obiectivele şi intervenţiile programului acestor nevoi?

4.2.2 Analizăși constatări
Constatările din cadrul acestei secțiuni derivă din analiza documentelor (documentul de programare,
DCI, analiza SWOT), a datelor macroeconomice publicate de instituțiile naționale relevante (INSSE,
BNR, ministerele de resort, etc.) și Eurostat, a datelor furnizate de AM POR (SMIS CSNR, RAI, etc.), a
informațiilor obținute în urma interviurilor și focus grupurilor realizate cu principalii actori implicați în
implementarea Programului (reprezentanți ai AM, OI, ai Autorității de Audit, etc.) și a răspunsurilor
oferite de beneficiari în cadrul interviurilor.
Relevanța generală
Potrivit strategiei POR, obiectivul central al Programului “constă în sprijinirea unei dezvoltări
economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase
în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci”. Sintetizând, ariile de
intervenție ale Programului vizează următoarele aspecte:





asigurarea dezvoltării teritoriale în concordanța cu nevoile și specificul regional, prin valorificarea
avantajelor comparative locale;
sprijinirea dezvoltării regionale echilibrate, ceea ce presupune reducerea decalajelor de dezvoltare
economică dintre regiuni și
susținerea dezvoltării economice prin remedierea următoarelor vulnerabilități identificate la nivelul
economiei și societății românești: declin urban, infrastructură deficitară, piață a forței de muncă
inadcevată, inechități sociale, competitivitate redusă a mediului de afaceri și potențial turistic
nevalorificat.

O primă constatare se impune, aceasta rezultând chiar din modalitatea în care a fost formulat
obiectivul strategic al Programului: deși extrem de ambițios, impactul acestuia la nivel național și
regional este dificil de cuantificat. De altfel, același lucru a fost constatat încă de la momentul evaluării
ex-ante a programului. În încercarea de a conferi mai multă concretețe obiectivului central al
Programului, strategia POR precizează că acesta vizează în special:




crearea a 15.000 noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015 și
prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/locuitor în perioada 2007-2013.

Crearea a 15.000 noi locuri de muncă
Nevoia creării de noi locuri de muncă este în continuare extrem de relevantă, iar intervenția POR se
justifică cu atât mai mult cu cât recesiunea economică a afectat profund piața forței de muncă. Datele
statistice evidențiază o deteriorare a ocupării și o creștere semnificativă a șomajului în intervalul 20082012 (7% în 2012, comparativ cu 5,8% în 2008). Mai mult, impactul crizei economice asupra ocupării
în sectorul IMM este dramatic: numai în perioada 2008-2010 peste 463 mii de salariați din acest sector
au rămas fără un loc de muncă. De remarcat însă că prin implementarea tuturor contractelor de
finanțare semnate cu beneficiarii până în prezent, se estimează crearea unui număr total de peste
22.800 locuri de muncă, ceea ce ar înseamna atingerea țintei stabilite în POR.
Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/locuitor în perioada 2007-2013
Datele statistice arată că regiunile București-Ilfov și Vest, cele mai dezvoltate din România, au
înregistrat în perioada 2005-2010 cele mai rapide ritmuri de recuperare a decalajelor față de media
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comunitară. Deși reducerea disparităților față de media comunitară s-a realizat și în cazul celorlalte
regiuni de dezvoltare, procesul de convergență reală al acestora a fost mult mai lent. Ritmurile diferite
de reducere a decalajelor față de UE-27 sunt de natură a adânci disparitățile dintre regiunile mai
dezvoltate ale României (București-Ilfov și Vest) și restul regiunilor de dezvoltare. În acest context,
obiectivul Programului referitor la prevenirea adâncirii disparităților regionale își păstrează validitatea și
relevanța.
Prevenirea creșterii disparităților interegionale este un obiectiv generos, în condițiile în care evoluția
decalajelor de dezvoltare dintre regiuni depinde în mare măsură de factori care se află în afara sferei
de influență pe care o poate exercita POR (volumul investițiilor străine directe, politicile naționale de
stimulare a dezvoltării în regiunile defavorizate, etc.). Unica modalitate prin care strategia POR poate
preveni creșterea disparităților regionale constă în distribuţia fondurilor europene după un algoritm
care să permită alocări financiare și o absorbție mai mare pentru zonele mai puțin dezvoltate. Din
această perspectivă, sunt necesare câteva observații. Fără a tăgădui beneficiile dezvoltării policentrice
asupra creșterii economice, modul în care au fost stabilite alocările financiare în cadrul Axei Prioritare
1, este de natură a adânci decalajele dintre zonele dezvoltate și cele sărace. Astfel, aproximativ 50%
din totalul fondurilor alocate Axei Prioritare 1 au fost destinate sprijinirii polilor de creștere 24, în timp ce
numai 20% din aceste fonduri au fost alocate celor 13 poli de dezvoltare urbană 25. Mai mult,
aproximativ 300 de centre urbane au intrat în competiție pentru 30% din fondurile alocate în cadrul
Axei Prioritare 1. Acestor aspecte de inechitate li se adaugă și faptul că o mare parte a localităților din
România nu au putut beneficia de fonduri nerambursabile din cadrul POR, întrucât numărul de locuitori
al acestora este mai mic de 10.000, limita minimă pentru ca o localitate să poată accesa fondurile
disponibile în cadrul Programului. Concluzionând, direcționarea celor mai importante sume din Axa
Prioritară 1 către principalele orașe și municipii ale României (poli de creștere și poli de dezvoltare
urbană), în detrimentul centrelor urbane și localităților cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori
are la bază argumentul că aceste orașe mai dezvoltate vor difuza bunăstare în vecinătatea lor,
aducând atingere nevoilor locale ale micilor așezări urbane. Acest fapt nu este de natură a preveni
adâncirea disparităților intra și interregionale.
Relevanța obiectivelor specifice
Pentru atingerea obiectivului strategic, Programul identifică următoarele obiective specifice:







creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice,
în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a regiunilor;
îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi îndeosebi a accesibilităţii centrelor urbane, precum şi a
conexiunilor cu zonele înconjurătoare;
creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;
creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri și
creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

În opinia evaluatorilor, există o legătură clară între obiectivul strategic al Programului și obiectivele
specifice. De asemenea, există o coerență optimă între obiectivele specifice, așa cum au fost acestea
formulate, și domeniile de intervenție ale strategiei. În general, obiectivele specifice și domeniile
majore de intervenție răspund nevoilor, dificultăților, problemelor, potențialului de dezvoltare
identificate în cadrul analizei macroeconomice și reflectate sintetic în cadrul analizei SWOT. Totuși, o
serie de îmbunătățiri pot fi avute în vedere pentru viitoarea perioadă de programare.
De exemplu, în cadrul POR 2007-2013, secțiunea din analiza macroeconomică privind dezvoltarea
urbanănu face nicio referire la sectorul IMM, și cu atât mai puțin la structurile de sprijinire a afacerilor
din așezările urbane. Cu toate acestea, una dintre principalele direcții de finanțare în cadrul DMI 1.1
constă în dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin crearea, extinderea, modernizarea structurilor
de sprijinire a afacerilor. O situație similară se poate constata în cazul reabilitării infrastructurii și a
locuințelor sociale din mediul urban. Nevoia reală nu poate fi dedusă cu claritate din analiza
macroeconomică privind dezvoltarea urbană, în timp ce DMI 1.1 finanțează într-o proporție
semnificativă reabilitarea clădirilor destinate serviciilor sociale.

24
25

Principalele șapte orașe ale țării: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara.
Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Deva, Galați, Oradea, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, și Târgu-Mureș
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Identificarea nevoilor reale ale regiunilor ar trebui să țină cont și de potențialul de dezvoltare al
acestora, de resursele locale, mai precis de avantajele comparative specifice fiecărei regiuni. De altfel,
obiectivul strategic al POR face referire explicită la specificul regional (dezvoltarea economică, socială,
echilibrată teritorial şi durabilă a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor
specifice). Secțiunile din analiza macroeconomică referitoare la potențialul de dezvoltare a regiunilor
sunt fie destul de sumare, fie se axează exclusiv pe prezentarea potențialului turistic al regiunii. Acest
ultim aspect este remarcat și de către evaluatorii ex-ante, atunci când afirmă că ”turismul pare a fi
principala sursă de dezvoltare pentru toate regiunile”. În opinia evaluatorilor, identificarea potențialului
real de dezvoltare a regiunilor, precum și a avantajelor comparative în profil teritorial ar trebui să stea
la baza următoarei perioade de programare.
Referitor la analiza SWOT26, majoritatea afirmațiilor cu privire la punctele forte, punctele slabe,
oportunitățile și riscurile existente la momentul programării inițiale își păstrează validitatea și în
prezent.
Relevanța obiectivului specific privind sprijinireadezvoltării durabile aorașelor
La momentul programării, orașelor și municipiilor României
li s-a recunoscut rolul esențial în creşterea calităţii vieţii şi
crearea de noi locuri de muncă. Programul finanțează
elaborarea unor planuri integrate de dezvoltare urbană a
căror implementare se realizează prin proiecte care
vizează următoarele tipuri de activităţi:



reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și
reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor
sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale.




Exemple de nevoi și obiective specifice la
nivel de proiect:
-

Nevoia de
circulaţiei;

îmbunătăţire

-

Nevoia de creștere
siguranţă rutieră;

-

Facilitarea accesului pietonilor şi al
autovehiculelor către zonele de interes;

-

Creșterea siguranței publice și prevenirea
criminalității;

a

a

fluenţei

gradului

de

Lungimea străzilor orășenești s-a extins cu peste 10% în - Modernizarea și reabilitarea rețelelor de
utilități incluse în corpul drumului.
perioada 2005-2012, însă ponderea infrastructurii rutiere
urbane care necesită lucrări de reabilitare este în Sursa: Interviuri, www.inforegio.ro, fișe de proiecte,
continuare extrem de ridicată. La nivelul anului 2012, broșura 100 de proiecte Regio
aproximativ o treime din străzile orășenești ale României
trebuie modernizate. Prin urmare, nevoia de a reabilita infrastructura rutieră urbană, inclusiv prin
efectuarea de lucrări pentru construirea sau modernizarea staţiilor pentru transportul public sau
amenajarea de culoare speciale pentru mijloacele de transport în comun, este în continuare actuală,
iar intervenția POR rămâne relevantă.
O altă problemă acută la nivelul orașelor și municipiilor din România o constituie lipsa spațiilor verzi.
Deși în ultimii ani extinderea spațiilor verzi în mediul urban a fost semnificativă (de la 16,9 mp
suprafață spații verzi la un locuitor în 2005 la 19,5 mp în 2012), România nu va îndeplini cel mai
probabil obligațiile asumate prin OUG 114/2007, conform căreia suprafața de spațiu verde ce revine
unui locuitor la sfârșitul anului 2013 ar trebui să fie de minimum 26 mp/locuitor. Dezvoltarea
necontrolată a suprafeței construite, deteriorarea spațiilor verzi din vecinătatea blocurilor și creșterea
numărului de autoturisme au afectat calitatea mediului și a microclimatului din așezările urbane. Mai
mult, numeroase spații verzi din orașele țării nu sunt amenajate corespunzător, destinația lor fiind
schimbată fie în locuri de parcare în marile aglomerări urbane, fie în locuri de depozitare a deșeurilor
menajere ori a celor din construcții și demolări, mai ales în cazul orașelor de mici dimensiuni. Având în
vedere aceste aspecte, finanțarea disponibilă în cadrul Programului pentru crearea sau modernizarea
spațiilor verzi este perfect justificată.
În cadrul centrelor urbane din România se află numeroase clădiri de patrimoniu cultural mondial,
naţional şi local, însă aceste clădiri sunt într-un stadiu accentuat de degradare. Lipsa unor strategii
concrete în domeniu, care să ierarhizeze necesitatea efectuării intervențiilor, dar mai ales insuficiența
surselor de finanțare la nivel local împiedică sau amână adoptarea unor măsuri de conservare a
acestor clădiri de patrimoniu. Și în acest caz, intervenția POR este absolut justificată.

Reevaluarea analizei SWOT poate fi consultată în Anexa nr. 8

26
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Așa cum s-a menționat anterior, analiza macroeconomică privind dezvoltarea urbană nu a detaliat
nevoia de creare a structurilor de sprijinire a afacerilor. Nivelul ridicat de cofinanțare necesar
dezvoltării structurilor de sprijinire a afacerilor, capacitatea scăzută a autorităților administrației publice
locale de a elabora astfel de proiecte, precum și scepticismul acestora privind utilitatea promovării
unor proiecte de investiții destinate mediului de afaceri au făcut ca interesul pentru crearea acestui tip
de infrastructură în cadrul DMI 1.1 să fie redus. Experiența a arătat că interesul autorităților publice
locale a fost masiv în cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii urbane, tocmai pentru că aceste
investiții au reflectat nevoi acutesau priorități de dezvoltare ale comunității respective. Mai mult decât
atât, portofoliul de proiecte pentru structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul DMI 1.1 reflectă o
concentrare a investițiilor în zone/ regiuni în care există o tradiție în astfel de inițiative antreprenoriale 27
(parcuri industriale, incubatoare de afaceri, clustere, etc.) și care au identificat în POR oportunitatea
finanțării unor nevoi specifice locale.
La nivelul municipiilor și orașelor din România persistă probleme semnificative de segregare și
excluziune socială. Criza economică a accentuat nivelul de sărăcie în rândul comunităților defavorizate
și marginalizate din zonele periferice ale așezărilor urbane. În acest context, intervenția POR pentru
reabilitarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale este binevenită și continuă să fie
relevantă. Cu toate acestea, trebuie precizat că analiza macroeconomică pentru dezvoltarea urbană
nu a prezentat cu claritate nevoile de finanțare a infrastructurii sociale. Ca și în cazul structurilor de
sprijinire a afacerilor, nevoia a fost reflectată inițial de obligativitatea alocării unei proporții de 25% din
valoarea totală a proiectelor din cadrul planurilor integrate de dezvoltare pentru sprijinirea
infrastructurii sociale. Spre deosebire de situația structurilor de sprijinire a afacerilor, interesul
autorităților publice locale pentru reabilitarea infrastructurii și a locuințelor sociale s-a dovedit a fi
extrem de ridicat. Numărul mare al proiectelor contractate (129 de proiecte) oferă o imagine
concludentă asupra nevoilor sociale existente la nivelul așezărilor urbane.
Dezvoltarea durabilă a orașelor presupune și îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de
locuințe. În cursul anului 2012, CM POR a aprobat introducerea în Program a unui nou domeniu de
intervenție axat pe îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor rezidențiale. Crearea acestei
scheme de finanțare a devenit posibilă în contextul modificării Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
privind Fondul European de Dezvoltare Regională în sensul declarării eligibile a investiţiilor în
domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe. Studiile existente28 arată că mai
mult de jumătate din totalul locuințelor din mediul urban au fost construite înainte de anul 1977. Mai
mult, aproximativ 60% din totalul locuințelor din mediul urban sunt locuințe fără nicio lucrare de izolații.
Așadar, intervenția POR în sensul îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe este
oportună, cu atât mai mult cu cât numărul de proiecte depuse în cadrul cererilor de finanțare aferente
DMI 1.2 confirmă atât existența unei nevoi reale pentru acest tip de intervenții, cât și interesul
autorităților publice locale de a dezvolta proiecte de această natură (peste 500 de blocuri de locuințe
au fost incluse în cererile de finanțare depuse până la data de 31 decembrie 2013).
Relevanța obiectivului specific privind îmbunătățirea accesibilității regiunilor şi a centrelor urbane
Pentru atingerea acestui obiectiv specific, strategia POR vizează următoarele direcții de intervenție:





reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;
reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane și
construirea, reabilitarea, modernizarea şoselelorde centură cu statut de drum judeţean.

Deși ponderea drumurilor județene nemodernizate în totalul drumurilor județene s-a redus constant
în ultimii ani, aceasta rămâne extrem de ridicată (aproximativ 27% din lungimea totală a drumurilor
județene la nivelul anului 2012). Conform celor menționate anterior, ponderea străzilor orășenești
care necesită lucrări de modernizare se menține la niveluri extrem de ridicate: 37% din totalul
infrastructurii rutiere urbane. De asemenea, o mare parte a municipiilor și orașelor din România se
confruntă în continuare cu probleme legate de aglomerare a traficului urban, lipsa de fluiditate a
acestuia, blocaje rutiere sau creșterea timpului de transport, toate acestea fiind în bună măsură
cauzate de traficul de tranzit și inexistența unor șosele de centură adecvate. Calitatea scăzută a

Dintr-un total de 24 de proiecte contractate în cadrul DMI 1.1 și care vizează crearea de structuri de sprijinire a afacerilor, 4
sunt implementate în județul Timiș, 3 în județul Cluj, 3 în județul Prahova, 2 în Brașov și 2 în Satu Mare.
28
Consumurile energetice în gospodării în anul 2009, INSSE
27
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drumurilor se datorează fondurilor limitate destinate investițiilor și lucrărilor de întreținere a
infrastructurii. În plus, recesiunea economică a afectat volumul cheltuielilor destinate investițiilor în
infrastructura de transport, ponderea acestora în PIB reducându-se în intervalul 2008-2011 de la 2,8%
la 2,4%. Având în vedere aspectele menționate anterior, nevoile de dezvoltare a infrastructurii rutiere
de transport identificate la momentul programării inițiale își păstrează validitatea, iar obiectivul POR în
acest domeniu rămâne relevant.
Și în cazul acestei axe prioritare, analiza numărului și
Exemple de nevoi și obiective specifice la
tipului de proiecte depuse și contractate conduce la câteva
nivel de proiect:
observații interesante. Pe de o parte, valoarea finanțării
UE solicitate prin proiectele depuse la nivelul DMI 2.1 este - Reabilitare drum județean;
de trei ori mai mare decât alocarea financiară pentru acest
domeniu de intervenție. Acest fapt arată o nevoie reală de - Construcție de stații de autobuz și
parcări;
reabilitare a infrastructurii rutiere de transport și totodată
un interes major al autorităților administrației publice locale - Reabilitare acostamente;
pentru modernizarea acesteia. Pe de altă parte, structura
- Amenajare drumuri laterale;
portofoliului de proiecte arată că interesul autorităților
administrației publice locale nu a fost același pentru toate - Executare șanțuri de scurgere;
tipurile de drumuri finanțate în cadrul acestui domeniu de - Realizare conexiune cu drum național;
intervenție. Deși nevoile de reabilitare a rețelei de străzi
urbane și de construire sau modernizare a șoselelor de - Creșterea gradului de siguranță a
circulației;
centură sunt indiscutabile, în implementarea au intervenit
o serie de cauze ce țin de lipsa unei planificări riguroase a - Construcție pod rutier;
intervenției POR la momentul inițial. În primul rând,
- Construcție variantă de ocolire.
autoritățile administrației publice locale au avut
posibilitatea de a moderniza străzile orășenești și în cadrul Sursa: Interviuri, www.inforegio.ro, fișe de proiecte,
DMI 1.1. Prin urmare, în cadrul DMI 2.1, au preferat să broșura 100 de proiecte Regio
depună proiecte care vizează în special reabilitarea
drumurilor județene. Crearea acestui gen de ”competiție” între două domenii de intervenție ale
aceluiași program relevă lipsa de precizie a logicii intervenției programului, așa cum a fost ea
concepută în faza de programare29. În al doilea rând, interesul scăzut pentru construirea și
modernizarea șoselelor de centură se datorează reținerii autorităților publice locale în a propune astfel
de proiecte întrucât există riscul de extindere pe teritoriul unei alte unități administrative. De
asemenea, anumite obiective de investiții de acest fel pot fi declarate drumuri naționale, cu riscuri
majore asupra eligibilității activităților și cheltuielilor.
Relevanța obiectivului specific privind îmbunătățirea calității infrastructurii sociale
Unul dintre obiectivele specifice ale Programului presupune îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
sociale. Strategia POR vizează următoarele direcții de intervenție:






reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii serviciilor de sănătate;
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii serviciilor sociale;
îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
și
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Finanțarea din POR a infrastructurii serviciilor de sănătate este relevantă în contextul în care
sistemul național de sănătate se confruntă în continuare cu numeroase dificultăți.
Pe fondul contracției PIB și a presiunilor bugetare, ponderea cheltuielilor pentru sănătate în PIB a
scăzut de la 5,95% în 2010 la aproximativ 5,84% în anul 2011. Acest fapt se explică și prin măsurile

Mecanismul de implementare pentru Axa 1 a fost introdus mai târziu comparativ cu cel aferent DMI 2.1, care era deja lansat și
se afla în curs de implementare (proiectele fiind deja finanțate). Axa 1 a fost introdusă în POR la solicitarea CE, bazele aferente
fiind astfel puse mai târziu și într-un timp mai scurt comparativ cu celelalte AP/ DMI, care au rezultat pe baza analizelor socioeconomice realizate la nivel de țară și au facut obiectul discuțiilor atât în grupurile de lucru regionale, cât și în cele interinstituționale
29
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adoptate de statul român în vederea reorganizării sistemului spitalicesc, a reducerii cheltuielilor publice
pentru sănătate și a eficientizării sistemului de asigurări sociale de sănătate. Prin aprobarea Strategiei
Naționale de Raționalizare a Spitalelor, Guvernul României a urmărit creșterea eficienței sistemului de
sănătate prin comasarea unor spitale, precum și stimularea asistenței primare și a tratamentului
ambulatoriu în detrimentul celui spitalicesc. De remarcat faptul că deși desființarea și fuzionarea unor
spitale vizează pe termen lung asigurarea unei finanțări sustenabile a sistemului național de sănătate
și îmbunătățirea calității serviciilor medicale, efectul acestor măsuri pe termen mediu și scurt este de
natură a limita accesul la asistență medicală a populației din zonele mai sărace ale României,
contribuind astfel la creșterea disparităților intra-regionale.
În contextul recesiunii economice, strategia POR s-a dovedit una dintre puținele surse viabile de
finanțare a infrastructurii serviciilor de sănătate. Având în vedere acest fapt, intervenția POR în
sprijinul modernizării facilităților de tratament ambulatoriu este perfect justificată.
Pe lângă asistența socială sub forma ajutoarelor financiare, grupurile vulnerabile din România au
nevoie de servicii sociale de calitate. Însă reconfigurarea sistemului național de servicii sociale
depinde de modernizarea și dotarea corespunzătoare a centrelor rezidențiale și a celor nerezidenţiale.
Situaţia infrastructurii serviciilor sociale din România rămâne precară şi necesită realizarea de
investiţii în reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirilor în care se desfăşoară acestea. Măsurile de
austeritate impuse în contextul crizei economice și-au pus amprenta asupra bugetului alocat
sistemului de protecție socială. În acest context, validitatea strategiei POR în domeniul serviciilor
sociale se menține. Numărul mare al proiectelor depuse (423 de proiecte până la data de 31 iulie
2013) atestă nevoia reală de modernizare a infrastructurii serviciilor sociale, precum și interesul
manifestat de autoritățile publice locale în combaterea excluziunii sociale.
Prin intermediul DMI 3.3, POR sprijină dotarea bazelor Exemple de nevoi și obiective specifice la
operaționale pentru intervenții în situații de urgență. nivel de proiect:
Programul sprijină astfel procesul de îmbunătățire a
calității sistemului siguranței publice prin eficientizarea - Înființarea unui atelier ocupațional pentru
persoanele cu dizabilități;
acțiunilor de gestionare a situațiilor de urgență și de
acordare a primului ajutor calificat. În România se constată - Îmbunătățirea circuitelor funcționale și de
o incidență sporită a unor fenomene naturale (alunecări de
acces în ambulatoriu;
teren, înzăpeziri, secetă, inundații) care pun în pericol
- Reabilitare
clădire
ambulatoriu,
viața comunităților și provoacă importante pagube
îmbunătățire sistem de climatizare,
materiale. Existența unor baze operaționale regionale și
instalație electrică;
județene dotate corespunzător este absolut necesară
pentru a oferi asistență de specialitate persoanelor - Extindere prin mansardare corp existent
clădire pentru o unitate școlară, dotare cu
afectate în cazul producerii unor astfel de calamități
mobiler și echipamente IT;
naturale. În plus, starea precară a drumurilor naționale,
precum și indisciplina participanților la traficul rutier sunt - Achiziționare de ambulanțe, autospeciale
pentru stingerea incendiilor, pentru
factori care cauzează înmulțirea accidentelor rutiere pe
intervenții la accidente colective și pentru
teritoriul României. Reducerea timpului de intervenție și
descarcerări grele.
desfășurarea cu operativitate a activităților de
descarcerare și prim-ajutor se pot realiza numai în Sursa: Interviuri, www.inforegio.ro, fișe de
condițiile unei dotări optime cu vehicule și echipamente proiecte, broșura 100 de proiecte Regio
specifice ale bazelor operaționale pentru intervenții în
situații de urgență. Având în vedere cele menționate mai sus, strategia POR în acest domeniu rămâne
în continuare validă. De altfel, numărul mare al unităților mobile echipate (812 unități) comparativ cu
ținta stabilită inițial (510 unități) indică existența unei nevoi reale de dezvoltare a bazelor operaționale
pentru situații de urgență.
Relevanța strategiei POR în domeniul reabilitării, modernizării, dezvoltării şi dotării infrastructurii
educaţionale este indiscutabilă în contextul în care sistemul național de învățământ se confruntă cu o
serie de probleme structurale: subfinanțare cronică, infrastructură supradimensionată și aflată într-o
stare accentuată de degradare, rate ridicate de analfabetism și de părăsire timpurie a sistemului de
învățământ, absența unei racordări reale a ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă,
pondere scăzută a absolvenților de învățământ terțiar în ansamblul populației, acces redus la educație
al populației din mediul rural și al grupurilor vulnerabile. Mai mult, deficiențele sistemului național
educațional au fost accentuate de efectele crizei economice: scăderea veniturilor populației, cu efecte
asupra abandonului școlar, reducerea cu 25% a salariilor personalului didactic și pensionarea
obligatorie a cadrelor didactice ce îndeplineau condițiile legale în materie, cu repercusiuni asupra
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calității actului de învățământ, reducerea cheltuielilor publice de capital, cu implicații majore asupra
degradării infrastructurii educaționale.
Relevanța obiectivului specific privind îmbunătățirea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri
Pentru atingerea acestui obiectiv specific strategia POR urmăreşte:



crearea şi modernizarea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor în scopul atragerii
investiţiilor, revigorării şi dezvoltării economiilor locale şi regionale;



reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi și



sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

La momentul planificării, analiza macroeconomică din POR
sprijinire a afacerilor pentru valorificarea potențialului
regional de dezvoltare, pentru atragerea investițiilor și, în
general, pentru creșterea competitivității economiei
naționale. Per ansamblu, evoluțiile înregistrate în perioada
2005-2012 în dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor sunt nesatisfăcătoare: în intervalul menționat au
apărut doar 19 noi parcuri industriale, iar numărul
incubatoarelor de afaceri s-a redus de la 21 la 10.
Parcurile
științifice
și
tehnologice,
incubatoarele
tehnologice și de afaceri și clusterele rămân insuficiente 30.
Prin urmare și numărul IMM atrase în aceste structuri de
sprijinire a afacerilor este relativ redus. Având în vedere
rolul important pe care structurile de sprijinire a afacerilor îl
dețin în impulsionarea mediului de afaceri local și în
creșterea atractivității regiunilor în rândul investitorilor și
ținând cont de numărul scăzut, insuficienta dotare, nivelul
redus de funcționare al acestora, intervenția POR în acest
domeniu este în continuare relevantă.

a recunoscut importanța structurilor de
Exemple de nevoi și obiective specifice la
nivel de proiect:
-

Construire sediu firmă;

-

Extinderea activității firmei prin înființarea
unei policlinici;

-

Achiziționarea de echipamente și utilaje
pentru producția de confecții metalice;

-

Achiziție linie tehnologică pentru produs
polistiren expandat;

-

Dotare clinică stomatologică cu aparatură
și mobilier;

-

Extindere și modernizare atelier pentru
fabricarea articolelor din sticlă și
ceramică;

-

Asigurarea de spații de birouri și servicii

specifice pentru IMM;
Desfășurarea înainte de 1989 a unor activități cu efecte
ecologice adverse, declinul industriei românești în - Dezvoltarea activității de construcții de
perioada postcomunistă și abandonarea fostelor platforme
drumuri prin achiziționarea de utilaje și
industriale au condus la apariția unor situri industriale
echipamente noi.
neutilizate și cu un nivel ridicat de poluare. Aflate în
Sursa: Interviuri, www.inforegio.ro, fișe de
vecinătatea așezărilor urbane sau rurale, uneori chiar în proiecte, broșura 100 de proiecte Regio
interiorul acestora, siturile industriale poluate afectează
sănătatea populației din comunitățile respective și calitatea
mediului înconjurător. În acest context, strategia POR a identificat necesitatea reabilitării acestor situri
industriale și reintroducerii acestora în circuitul economic, nevoie care râmâne relevantă în continuare.

Întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderile, reprezintă un factor esențial pentru
stimularea creșterii economice, sporirea gradului de inovare, creșterea gradului de ocupare, a
bunăstării și a coeziunii sociale. Strategia POR a recunoscut rolul pe care îl joacă microîntreprinderile
în dezvoltarea economică regională şi în crearea de noi locuri de muncă, unul dintre domeniile de
intervenție ale Programului fiind integral destinat sprijinirii acestei categorii de IMM. Recesiunea
economică a afectat profund microîntreprinderile, una din cinci încetându-și activitatea în perioada
2008-2011. Ca urmare a falimentelor și a restrângerii activității microîntreprinderilor, peste 150 de mii
de salariați și-au pierdut locul de muncă numai în intervalul 2008-2010. Având în vedere aspectele mai
sus menționate și ținând cont și de faptul că flexibilitatea și capacitatea de adaptare a
microîntreprinderilor sunt factori cheie pentru depășirea perioadelor de declin economic, intervenția
POR în sprijinul acestui sector este în continuare extrem de relevantă. Existența unei nevoi reale de
sprijinire a microîntreprinderilor este evidențiată și de numărul mare de proiecte depuse în cadrul

La nivelul anului 2012, în România existau 4 parcuri științifice și tehnologice, 14 incubatoare tehnologice și de afaceri și 42 de
clustere (Sursa: MDRAP, Strategia Națională pentru dezvoltare regională, 2014-2020, versiune preliminară).
30
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acestui domeniu de intrevenție: valoarea contribuției UE solicitată prin proiectele depuse este de peste
2,5 ori mai mare decât valoarea alocării financiare pentru DMI 4.3.
Relevanța obiectivului specific privind creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor
Pentru atingerea acestui obiectiv specific, strategia POR vizează următoarele direcții de intervenție:



restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea sau modernizarea
infrastructurilor conexe



crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a
resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice



promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii
României ca destinaţie turistică.

România dispune de un patrimoniu cultural care nu este
pe deplin valorificat și exploatat. Deși indiscutabil extrem
de valoros, patrimoniul cultural al României a fost și este
puternic afectat de absența unor măsuri concrete de
conservare și restaurare.

Exemple de nevoi și obiective specifice la
nivel de proiect:
-

Modernizarea și extinderea căilor de
acces și amenajarea locurilor de
agrement în stațiuni balneare;

Situația precară a acestuia se explică prin absența unor
politici și strategii clare în domeniu, incoerența legislației - Restaurarea și reabilitarea unei biserici
de lemn în vederea introducerii în circuitul
existente, dar mai ales prin insuficiența fondurilor destinate
turistic;
valorificării patrimoniului cultural, ceea ce împiedică
punerea în aplicare a unor programe concrete de - Creșterea capacității de cazare pentru o
pensiune;
reabilitare. Criza economică nu a făcut decât să diminueze
șansele de finanțare a reabilitării unor obiective de - Modernizarea
complexului
sportiv
patrimoniu. În acest context, strategia POR în domeniul
aparținând unei pensiuni
restaurării și valorificării durabile a patrimoniului cultural
Sursa: Interviuri, www.inforegio.ro, fișe de
rămâne relevantă. Existența unei nevoi reale de proiecte, broșura 100 de proiecte Regio
conservare a patrimoniului cultural este evidențiată și de
faptul că valoarea finanțarii nerambursabile solicitate prin
proiectele depuse este aproape de două ori mai mare decât alocarea financiară inițială pentru acest
domeniu de intervenție.
România dispune de un bogat patrimoniu natural și o biodiversitate excepțională, însă acest
potențial turistic nu este suficient valorificat. De asemenea, calitatea infrastructurii turistice, a
structurilor de cazare și a celor de agrement turistic se situează cu mult sub nivelul standardelor
existente în celelalte state comunitare. În contextul recesiunii economice, crearea de locuri de muncă
prin valorificarea unor obiective turistice naturale și prin reabilitarea structurilor existente rămâne
relevantă, ca măsură cheie de creștere economică.
Strategia POR a vizat promovarea potențialului turistic românesc prin dezvoltarea unui brand turistic
național și promovarea produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice. Nevoia
conturării unei imagini mai clare despre România ca destinație turistică, precum și necesitatea unei
mai bune promovări interne și externe a potențialului turistic național continuă să fie de actualitate. De
asemenea, accesul turiștilor la informații referitoare la potențialul turistic al României continuă să
rămână destul de limitat în condițiile unei rețele insuficiente de centre specializate de informare și
promovare turistică. Aceste nevoi își păstrează valabilitatea și în prezent.

4.2.3 Concluzii
[1]

În general, strategia Programului corespunde în continuare nevoilor de dezvoltare identificate
inițial în POR. Criza economică a accentuat nevoile inițiale, POR rămânând în multe cazuri
singura posibilitate de finanțare a unor obiective majore de dezvoltare la nivel regional.

[2]

În mare măsură, întocmirea și implementarea proiectelor au avut la bază nevoi reale de
dezvoltare. Au fost însă și situații când solicitanții au identificat în POR mai degrabă o
oportunitate de finanțare pe termen scurt (caracter predominant imobiliar al anumitor proiecte)
decât o posibilitate de adresare sustenabilă a unor nevoi reale de dezvoltare. De asemenea,
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există situații în care nevoiaa fost indusă de către AM POR și OI prin stabilirea unor criterii
specifice de selecție (de exemplu, obligativitatea includerii în planurile integrate ale polilor de
dezvoltare urbană și ale centrelor urbane a cel puțin două proiecte din categorii diferite de
operațiuni).
[3]

Multitudinea de nevoi identificate inițial a condus la o structură extrem de fragmentată a
Programului, având ca rezultat tocmai limitarea nivelului de satisfacere a acestora. În plus,
prin această fragmentare impactul Programului poate fi mai degrabă local decât regional.
Prioritizarea și alegerea celor mai relevante nevoi ar crea premisele unei mai bune satisfaceri
a acestora și ar accentua impactul regional al POR.

[4]

Obiectivele și intervențiile POR nu sunt racordate întotdeauna la prioritățile naționale
strategice în domenii precum sănătatea și educația, și nu reflectă în totalitate ajustările de
politică publică (o parte dintre spitalele declarate drept eligibile la momentul inițial pentru
reabilitare din POR nu se regăsesc pe lista proiectelor contractate, iar unele unități sanitare
aflate pe lista de rezervă a proiectelor aprobate în POR au fost închise sau comasate în urma
strategiei naționale de raționalizare). Racordarea insuficientă a POR la strategiile naționale din
domeniile prioritare (sănătate, educație, transport) limitează impactul economic al intervențiilor
și diminuează relevanța regională a acestora.

[5]

În contextul recesiunii economice, nevoia creării de noi locuri de muncă este în continuare
extrem de relevantă, iar intervenția POR este justificată. Obiectivul Programului referitor la
prevenirea adâncirii disparităților regionale își păstrează validitatea și relevanța ca urmare a
tendințelor de accentuare a disparităților interregionale.

4.2.4 Recomandări
[1]

Întrucât resursele financiare ale POR sunt limitate, programul nu poate să rezolve toate
problemele specifice multitudinii de domenii vizate. Pentru următoarea perioadă de
programare, POR ar trebui să se axeze pe mai puține operațiuni specifice finanțabile în cadrul
aceluiași domeniu de intervenție. Operațiunile specifice ar trebui definite în funcție de
capacitatea acestora de a produce un impact notabil la nivel regional pe termen lung (în
limitele Regulamentelor CE).

[2]

Pentru următoarea perioadă de programare, planificarea intervențiilor ar trebui să se realizeze
numai după asigurarea unei corelări depline între Strategia Națională pentru Dezvoltare
Regională 2014-2020 și planurile strategice din domeniile sănătate, educație, transport, etc.
Această corelare trebuie monitorizată pe întreg parcursul implementării POR pentru a permite
ajustarea POR în funcție de evoluțiile acestor planuri strategice sectoriale.
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4.3 Complementaritatea și sinergia POR cu PNDR și alte PO
4.3.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE3. Sunt complementare activităţile programului cu alte programe operaţionale? Există o sinergie
între activităţile finanţate prin POR şi activităţile sprijinite prin alte programe operaţionale?

4.3.2 Analiza și constatări
Constatările din cadrul acestei secțiuni derivă din analiza documentelor (documentul de programare,
DCI, ghidurile solicitanților), a datelor furnizate de AM POR, a informațiilor obținute în urma interviurilor
realizate cu principalii actori implicați în implementarea Programului (reprezentanți ai AM, OI, ai
beneficiari POR, etc.) și a răspunsurilor oferite de beneficiari în cadrul interviurilor.
Problema complementarităţii finanţării oferite în cadrul POR și celelalte programe finanțate din fonduri
europene a fost abordată pe două niveluri, după cum urmează:



Analiza documentelor programatice și a ghidurilor solicitanților pentru identificarea corelării dintre
activitățile sprijinite din POR și cele finanțate din alte programe operaționale. Cercetarea a
presupus și identificarea potențialelor suprapuneri de activităţi/ grupuri țintă, precum și a
eventualelor redundanțe ale programelor de finanțare.



Analiza măsurii în care există o complementaritate reală între POR și celelalte programe finanțate
din fonduri europene în sensul identificării unor sinergii între acestea. În acest caz, efortul nostru
s-a concentrat pe identificarea unor forme de coordonare activă a acestor instrumente de
finanţare, indiferent de nivel (central sau regional).

Înainte de a analiza complementaritatea dintre POR și fiecare program finanțat din fonduri europene,
considerăm oportună evidențierea unor aspecte generale privind rolul Comitetelor Regionale de
Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC), aceste organisme fiind înființate tocmai pentru a asigura,
printre altele, o corelare corespunzătoare în profil teritorial a proiectelor finanţate din fonduri publice.
CRESC au fost înființate în anul 2007 în baza HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii
Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică și Corelare și a Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a acestora. Potrivit prevederilor HG nr. 764/2007, CRESC au fost constituite în scopul
evaluării gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional contribuie
la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi în scopul corelării în regiune
a proiectelor finanţate/ finanţabile din fonduri publice. În acest sens, principalele atribuții ale CRESC
constau în: prioritizarea proiectelor, evaluarea din punct de vedere strategic a proiectelor depuse la
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și aprobarea listei proiectelor prioritare pentru fiecare regiune în
parte.
O nouă inițiativă legislativă care reglementa funcționarea CRESC a fost adoptată în anul 2008 (HG nr.
1383/2008 privind modificarea HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de
Evaluare Strategică și Corelare și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora). În
urma adoptării acestei Hotărâri de Guvern, rolul acestei entități a devenit unul consultativ, prioritățile
de investiții publice urmând a fi doar discutate și analizate la nivelul CRESC. Prin urmare, intrarea în
vigoare a acestui act normativ a presupus înlăturarea rolului CRESC de a asigura evaluarea strategică
și prioritizarea proiectelor depuse la nivel regional, etapă care, anterior adoptării HG 1383/2008 era
realizată între etapa evaluării tehnice şi financiare şi etapa evaluării proiectului tehnic.
Analizând portofoliul actual de proiecte și gradul relativ scăzut de integrare a intervențiilor realizate se
poate constata că eliminarea din procesul de selecție a perspectivei strategice regionale prin
reducerea atribuțiilor CRESC este susceptibilă a fi generat efecte negative atât asupra impactului
regional al proiectelor finanțate din POR, precum și asupra gradului de coordonare a investițiilor
sprijinite din POR cu cele finanțate din PNDR și alte programe operaționale.
Asigurarea complementarității dintre POR și celelalte programe finanțate din fonduri europene s-a
realizat în mod adecvat la momentul planificării. Delimitarea dintre intervențiile POR și cele specifice
celorlalte programe operaționale este suficient de clară, riscul dublei finanțări fiind redus la minim.
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Baza de date SMIS CSNR permite identificarea proiectelor pentru care un beneficiar a obţinut
finanţare în cadrul mai multor programe operaţionale.
Însă pe parcursul implementării programelor operaționale, abordările sinergice, care să integreze
proiectele sprijinite din POR cu altele finanțate din celelalte programe operaționale, au fost o raritate.
Principalele motive (descrise pe larg în următoarele secțiuni ale raportului) care au contribuit la acest
neajuns sunt:



elaborarea programelor la momentul planificării inițiale fără a acorda o atenție suficientă posibilelor
interferențe dintre acestea,



lansarea necorelată a apelurilor de propuneri de proiecte (ex. asigurarea conexiunii unităților
școlare sau spitalicești la Internet din cadrul POS CCE și reabilitarea infrastructurii educaționale
sau de sănătate din cadrul POR)



necorelarea graficelor de implementare a proiectelor de infrastructura (construcție autostrăzi din
cadrul POS Transport cu reabilitare drumuri județene din cadrul POR, reabilitare rețele de apă și
canalizare din cadrul POS Mediu cu reabilitare străzi orășenești din cadrul POR).



reducerea atribuțiilor CRESC (Comitetul Regional de Evaluare Strategică și Corelare) în domeniul
evaluării strategice și prioritizării proiectelor la nivel regional.

Complementaritatea și suprapunerile POR-PNDR
În general, complementaritatea dintre POR și PNDR rezultă chiar din scopul comun al celor două
programe, acela de a stimula o dezvoltare teritorială echilibrată. Pe de altă parte, la momentul
programării inițiale, s-a realizat o demarcare suficient de riguroasă a activităților finanțate din cele
două programe pentru a se evita apariția unor suprapuneri și, implicit, riscul de dublă finanțare. De
altfel, pentru a asigura complementaritatea dintre intervențiile/ măsurile finanțate din cele două
programe, dar și pentrua identifica potențialele suprapuneri și a remedia eventualele probleme
rezultate din implementarea celor două programe, MDRAP și MADR au înființat un Grup de lucru
interministerial.
Complementaritatea dintre cele două programe, dar și evitarea suprapunerilor, rezultă în primul rând
din faptul că măsurile PNDR vizează dezvoltarea economică și socială în mediul rural, în timp ce POR
se concentrează cu precădere asupra mediului urban (poli de creștere, poli de dezvoltare urbană,
centre urbane), darși asupra acelor intervenții cu un puternic impact regional.În cele ce urmează, sunt
prezentate constatările referitoare la complementaritate și suprapuneri, așa cum au rezultat din analiza
obiectivelor șiintervențiilor/ măsurilorcelor două programe.
Infrastructura de transport
Axa Prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” și Axa
Prioritară 2”Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”din POR sunt
complementare cu Măsura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”din PNDR.
Potențialul sinergicdintre intervențiile celor două programe rezultă în primul rând din faptul că POR
sprijină modernizarea infrastructurii rutiere de transport din mediul urban și reabilitarea drumurilor
județene, în timp ce PNDR susţine investiţiile aferente drumurilor comunale şi a altor drumuri din
interiorul comunei. În plus, în cazul polilor de creștere, complementaritatea dintre cele două programe
reiese și din faptul că proiectele care vizează reabilitarea drumurilor judeţene pot fi implementate și în
unităţile administrativ-teritoriale din mediul rural afiliate zonelor metropolitane. Această din urmă
situație poate genera probleme în cazul în care există ambiguități în ceea ce privește apartenența unor
localități rurale la orașele declarate poli de creștere, caz în care aceste așezări rurale nu sunt eligibile
nici pentru fondurile alocate din POR și nici pentru cele disponibile din PNDR.
Infrastructura socială
Prin DMI 3.2 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”, POR finanțează reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor sociale existente, atât din
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mediul urban, cât și din mediul rural. Complementar, PNDR, prin Măsura 322 ”Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, sprijină înființarea unor noi centre sociale în mediu rural
precum centrele de îngrijire a copiilor, bătrânilor și persoanelor cu nevoi speciale. În acest fel, cele
două programe analizate contribuie în mod sinergic la punerea în aplicare a Strategiei naționale de
dezvoltare a serviciilor sociale, care vizează crearea unui sistem atotcuprinzător de servicii sociale la
nivel național. Complementaritate există și între DMI 3.4 ”Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă” din POR și aceeași măsură din PNDR, întrucât POR finanțează
reabilitarea unităților școlare atât din mediul urban, cât și din mediul rural, în timp ce PNDR susține
construirea de grădinițe în spațiul rural. Potențialul sinergic dintre cele două programe rezultă și din
posibilitatea utilizării infrastructurii sociale reabilitate prin POR (infrastructura de sănătate, de servicii
sociale, infrastructura pentru intervenții în situații de urgență, infrastructura educațională) de către
locuitorii din spațiul rural, precum și din faptul că proiectele sociale din cadrul planurilor integrate de
dezvoltare urbană ale polilor de creștere pot fi implementate și în localitățile rurale asociate zonelor
metropolitane.
Dezvoltarea mediului de afaceri
În ceea ce privește susținerea microîntreprinderilor, există o demarcație destul de bună între cele două
programe. Delimitarea are la bază atât tipul activității pe care o desfășoară microîntreprinderile eligibile
în cadrul celor două programe, cât și zona în care acestea sunt localizate. Astfel, microîntreprinderile
implicate în procesarea produselor agricole și forestiere de pe întreg teritoriul țării sunt finanțate din
Măsura 123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”și Măsura 312”Sprijin
pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi”. De asemenea, în cadrul Măsurii 312 din
PNDR sunt finanțate și microîntreprinderile din spațiul rural care desfășoară activități non-agricole.
Corelarea intervențiilor POR cu cele ale PNDR în domeniul consolidării mediului de afaceri se
realizează prin intermediul DMI 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, care finanțează
dezvoltarea microîntreprinderilor din mediul urban, cu excepția celor care desfășoară activități de
procesare a produselor agricole și forestiere. Totuși potențiale suprapuneri ar putea rezulta din faptul
că microîntreprinderile având codul CAEN 1610 (Tăierea şi rindeluirea lemnului) și codul CAEN 2059
(Producerea de biocombustibili – biodiesel şi bioetanol – pentru transport), eligibile în cadrul Schemei
de ajutor de stat nr. 578/2009 aferentă Măsurii 123 din PNDR, figurează și pe lista domeniilor de
activități eligibile din ghidul solicitantului pentru DMI 4.3, deși aceste activități vizează procesarea
produselor agricole și forestiere.
Dezvoltarea turismului
Un alt aspect al complementarității celor două programe este dat de intervențiile destinate dezvoltării
turismului. Și în acest caz, analiza documentelor de programare și a ghidurilor solicitanților a evidențiat
existența unei delimitări stricte între intervențiile FEDR și FEADR. În cazul obiectivelor de patrimoniu
cultural, PNDR, prin Măsura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” finanțează
investițiile în patrimoniul cultural local amplasat în zonele rurale (grupa B37), în timp ce POR, prin DMI
5.1 ”Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea sau
modernizarea infrastructurilor conexe” sprijină restaurarea sau conservarea celorlalte obiective de
patrimoniu cultural, indiferent de zona de amplasare a obiectivului. Astfel POR finanțează restaurarea
patrimoniului mondial UNESCO (atât din zonele urbane, cât şi cele rurale), a patrimoniului cultural
naţional (atât din zonele urbane, cât şi cele rurale) şi a celui local, amplasat în zonele urbane.
În ceea ce privește amenajarea obiectivelor turistice naturale, a structurilor de cazare şi a
infrastructurii turistice de agrement, complementaritatea și evitarea suprapunerilor dintre cele două
programe rezultă din faptul că POR, prin DMI 5.2 ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice” finanțează toate investițiile din localitățile urbane, pe cele din staţiunile turistice balneare,
climatice şi balneo-climatice, indiferent dacă acestea sunt localizate în mediul rural sau urban și pe
cele din localităţile rurale a căror valoare depășește 6.400.000 lei. Pe de altă parte, PNDR, prin
Măsura 313 ”Încurajarea activităţilor turistice” sprijină doar acele proiecte de investiții în structuri
de primire turistice şi infrastructura de agrement din spațiul rural care îndeplinesc cumulativ
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următoarele condiții: sunt iniţiate de către microîntreprinderi, nu presupun mai mult de 15 camere, iar
plafonul maxim al ajutorului public este de 200.000 Euro pentru un proiect. De asemenea,
complementaritatea este asigurată și în ceea ce privește dezvoltarea centrelor de informare și
promovare turistică: PNDR le finanțează pe cele locale, din spațiul rural, în timp ce POR le susține pe
cele naționale.
Complementaritatea și suprapunerile POR-POS T
Infrastructura de transport
Analiza celor două programe a condus la concluzia că există complementaritate între intervențiile
sprijinite din DMI 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, respectiv DMI 2.1 ”Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construirea sau reabilitarea
şoselelor de centură” ale POR și cele aferente POS T care vizează dezvoltarea transportului rutier
(DMI 1.1 ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T
7”și DMI 2.1 ” Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere naționale”). Potențialul sinergic
al celor două programe este dat de faptul că POS T finanțează drumurile de importanță națională și
europeană, în timp ce POR contribuie la o mai bună dezvoltare a infrastructurii de transport regionale,
crează premisele unor legături mai bune între orașe și centrele de interes local, facilitând totodată
accesul la infrastructura națională și europeană. Efectul sinergic nu poate fi obținut fără o planificare în
tandem a intervențiilor din cele două programe și fără o corelare în timp a graficului de realizare a
lucrărilor.
Complementaritatea și suprapunerile POR-POS Mediu
Dezvoltarea urbană
Acțiunile sprijinite în cadrul DMI 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” sunt complementare
cu activitățile finanțate din Axa Prioritară 1 din POS Mediu ”Extinderea și modernizarea sistemelor
de apă și apă uzată”. Proiectele finanțate din POR vizează dezvoltarea infrastructurii urbane, inclusiv
a celei de transport rutier, în timp ce proiectele din POS Mediu sprijină crearea sau reabilitarea
rețelelor de apă și canalizare (reabilitarea surselor de apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de
transport a apei, a conductelor de aducţiune, a reţelelor de distribuţie a apei, construcţia de staţii de
pompare, construcţia şi reabilitarea rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea reţelelor de
canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare, construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare, etc.).
Deși ambele programe contribuie la dezvoltarea urbană, o serie de probleme constatate în
implementarea proiectelor, în special a celor finanțate din POS Mediu, sunt de natură a înlătura efectul
sinergic pe care l-ar presupune acțiunea conjugată a celor două programe. În cazul proiectelor de
apă/ apă uzată, atribuirea contractelor de lucrări și executarea propriu-zisă a lucrărilor nu sunt posibile
fără semnarea în prealabil a unor contracte de servicii de asistenţă tehnică pentru management de
proiect şi pentru supervizarea lucrărilor. Scopul acestor contracte de servicii constă în pregătirea
documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din cadrul proiectelor. Aproape toate
contractele de servicii semnate în cadrul Axei Prioritare 1 din POS Mediu au fost contestate fie la
CNSC, fie în instanță. Prin urmare, întârzierile înregistrate în perioada 2011-2012 în atribuirea
contractelor de servicii au condus implicit la înregistrarea de întârzieri semnificative în atribuirea
contractelor de lucrări și în începerea propriu-zisă a lucrărilor. Mai mult, întârzierile din perioada
anterioară semnării contractelor de servicii au fost amplificate de probleme precum: necesitatea
schimbării amplasamentelor aferente investițiilor ca urmare a modificării regimului juridic al terenurilor,
modificări ale soluțiilor tehnice inițiale ori obținerea cu întârziere a autorizațiilor de construcție.
În aceste condiții, proiectele finanțate din POS Mediu și care vizau reabilitarea rețelelor de apă și de
canalizare din orașele și municipiile eligibile în cadrul POR au demarat cu întârziere, în multe cazuri
chiar după începerea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere de transport. Acest fapt a condus
la neînceperea sau sistarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transport pentru 33 de proiecte 31

Lista proiectelor finanțate din POR, DMI 1.1, care înregistrează întârzieiri în implementare ca urmare a necorelării graficului
acestora cu cel al proiectelor de apă/ apă uzată (POS Mediu) poate fi consultată în Anexa nr. 9.
31
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finanțate din POR, DMI 1.1. Având în vedere lipsă de coerență în implementarea celor două
intervenții, reprezentanții AM POR și AM POS Mediu au fost nevoiți să organizeze și să participe în
mod regulat la ședințe de coordonare a celor două programe pentru a identifica soluții pentru
armonizarea graficelor de execuție aferente celor două tipuri de proiecte. Concluzionând, necorelările
dintre graficele de implementare a proiectelor finanțate din POS Mediu și POR au condus la pierderea
efectului sinergic pe care intervențiile celor două programe ar fi trebuit să-l genereze asupra dezvoltării
urbane.
Situri industriale nepoluate
La momentul programării inițiale, DMI 4.2 ”Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
pregătirea pentru noi activităţi” din POR a fost concepută ca o intervenție complementară celei din
POS Mediu privind închiderea siturilor contaminate istoric (DMI 2.2 ”Reabilitarea zonelor poluate
istoric”). Proiectele finanțate din POR au vizat reabilitarea siturilor industriale abandonate în vederea
includerii ulterioare a acestora în circuitul economic. În acest sens, proiectele finanțate din POR includ
două faze: decontaminarea siturilor poluate și construcția structurilor de sprijinire a afacerilor pentru a
fi utilizate de agenți economici, în special IMM. Portofoliul redus de proiecte finanțate din POR
împiedică însă obținerea unui efect sinergic al celor două intervenții.
Complementaritatea și suprapunerile POR-POS CCE
Eficiență energetică
Complementarități între POR și POS CCE au fost identificate în cazul intervențiilor destinate
investițiilor care vizează creșterea eficienței energetice. POR sprijină în principiu reabilitarea termică a
clădirilor rezidențiale prin DMI 1.2 ”Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe”, în timp ce POS CCE, prin DMI 4.1 ”Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea
eficienţei energetice şi a sustenabilităţii mediului în sistemul energetic)” finanțează acțiuni de
îmbunătățire a eficienței energetice la utilizatorul final (investiţii în instalaţii şi echipamente pentru
întreprinderi din industrie, extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, etc.).
Infrastructura socială
Există complementaritate și între intervenția din POR referitoare la reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii serviciilor de sănătate (DMI 3.1 ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
serviciilor de sănătate”) și cea din POS CCE privind introducerea unor sisteme de informare şi
comunicare performante în sectorul sănătăţii (operațiunea 3.2.4 ”Susţinerea implementării de
soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”). Potențial
sinergic ar fi putut exista și între DMI 3.4 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă” din POR și operațiunile 3.1.3 ”Susţinerea conectării unităţilor şcolare la
internet prin conexiuni broadband” și 3.2.3 ”Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie
şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”din POS CCE în condițiile în care
intervențiile din POS CCE au finanțat introducerea de sisteme de informare şi comunicare, respectiv
aplicații de tip e-learning în unitățile școlare și instituţiile de învăţământ superior de drept public
acreditate. Lansarea necorelată a apelurilor de propuneri de proiecte nu a permis însă unităților
școlare și campusurilor universitare a căror infrastructură a fost reabilitată din POR să acceseze și
fondurile disponibile din POS CCE.
Dezvoltarea mediului de afaceri
Pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică dintre diferitele regiuni ale țării, activitățile
finanțate de POR din DMI 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” sunt completate de
cele sprijinite de POS CCE, prin DMI 1.1 ”Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu”. Și în acest caz, la
momentul programării s-a realizat o delimitare strictă a intervențiilor: POR sprijină microîntreprinderile
din mediul urban din domeniul construcțiilor, producției sau serviciilor, iar POS CCE finanțează
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investițiile productive în IMM, cu excepția microîntreprinderilor, oferind totodată sprijin tuturor IMM,
indiferent de clasa de mărime, pentru implementarea standardelor internaționale și intrarea pe noi
piețe și internaționalizare. De asemenea, complemetaritate există și între intervențiile celor două
programe destinate dezvoltării structurilor de sprijinire a afacerilor: cele de importanță locală sau
regională sunt finanțate din POR (DMI 4.1 ”Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi locală”), în timp ce structurile de sprijinire a afacerilor de
importanță națională sau internațională sunt finanțate din operațiunea 1.3.1 ”Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”a POS CCE.
Complementaritatea și suprapunerile POR-POS DRU
Infrastructura socială
Complementaritățile dintre cele două programe pot fi identificate în cazul acțiunilor întreprinse în
cadrul DMI 3.2 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale” din POR și DMI 2.2 ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”, DMI 5.1
”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, precum și a tuturor domeniilor
majore de intervenție ale Axei Prioritare 6 ”Promovarea incluziunii sociale” din POS DRU. Astfel,
dacă intervenția POR vizează reabilitarea centrelor sociale, POS DRU finanțează în special activități
de formare profesională și perfecționare adresate profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale,
precum și activități de formare pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor de bază în rândul
grupurilor vulnerabile și măsuri de facilitare a accesului, de integrare sau reintegrare a acestora pe
piața forței de muncă.
De asemenea, potențial sinergic se constată și între DMI 3.4 ”Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă” din POR și toate domeniile de intervenție din
cadrul Axei Prioritare 1 din POS DRU ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii
economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. DMI 5.1 ”Dezvoltarea și
implementarea măsurilor active de ocupare”. Așadar, POR asigură dezvoltarea infrastructurii fizice
necesare în sistemul de educaţie prin crearea condiţiilor de dezvoltare a resurselor umane, în timp ce
activitățile din POS DRU se axează pe furnizarea de asistență și formare pentru managerii,
administratorii și decidenții din unitățile școlare, dezvoltarea educației și formării inițiale, susținând
totodată și procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
Dezvoltarea mediului de afaceri
Analiza obiectivelor, intervențiilor și a ghidurilor solicitanților aferente celor două programe evidențiază
aspecte complementare și în ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri. POR, prin DMI 4.3
”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, sprijină investițiile în microîntreprinderile din mediul
urban ce își desfășoară activitatea în domeniul producției, serviciilor sau construcțiilor, în timp ce POS
DRU, prin schemele de ajutor de stat aferente DMI 2.3 ”Acces și participare la FPC” și DMI 3.2
”Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”, finanțează
programele de formare profesională a managerilor și angajaților din aceste microîntreprinderi.
Complementaritatea și suprapunerile POR-PO DCA
Infrastructura socială
Complementaritatea dintre POR și PO DCA rezultă din faptul că educația și sănătatea sunt priorități
comune ambelor programe operaționale. Astfel, prin DMI 3.1 ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii serviciilor de sănătate” și DMI 3.4 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă”, POR contribuie la dezvoltarea infrastructurii fizice a unităților
școlare și campusurilor universitare, respectiv a unităților spitalicești, în timp ce, în cadrul PO DCA,
sănătatea și educația sunt identificate drept sectoare prioritare pentru descentralizare. În acest sens,
prin DMI 2.1 ”Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, PO DCA
finanțează dezvoltarea și furnizarea de programe de instruire pentru personalul din administrația
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publică locală cu responsabilități în domeniul educației, precum și pentru personalul de conducere din
spitale (managerii de spital și membrii consiliilor de administrație).
Complementaritatea și suprapunerile POR-PO AT
Asistența tehnică
Complementaritatea dintre Axa Prioritară 6 ”Asistență tehnică” și PO AT derivă din programarea
intervenţiilor propuse. În timp ce axa prioritară de asistență tehnică din POR se concentrează asupra
rezolvării problemelor specifice programului și furnizează sprijin pentru AM POR şi Organismele
Intermediare pentru a asigura o implementare corespunzătoare a POR, PO AT oferă sprijin orizontal
pentru probleme comune pentru cel puţin două programe operaţionale. Această opţiune a fost aleasă
la momentul programării inițiale pentru a crea o sinergie între măsurile de coordonare orizontală la
nivel de CSNR, şi resursele existente la nivel de PO. Întrucât însă există riscul de dublă finanțare, a
fost înființat Comitetul de Coordonare pentru Asistenţă Tehnică, al cărui scop principal este de a
asigura coordonarea generală pentru implementarea asistenței tehnice. Comitetul de Coordonare
pentru Asistență Tehnică are în componența sa reprezentanți ai tuturor Autorităților de Management,
inclusiv AM POR. De asemenea, au fost instituite Grupuri de Lucru tematice care influențează modul
de corelare orizontală și verticală a asistenței tehnice. În general, se poate aprecia că arhitectura de
coordonare existentă a asigurat un cadru instituţional adecvat pentru a atinge un nivel acceptabil de
complementaritate între PO AT şi axele de asistență tehnică din celelalte programe operaționale.
Acest fapt este demonstrat de implementarea unor proiecte finanțate din PO AT de ale căror rezultate
au putut beneficia și celelalte programe operaționale (inclusiv POR) și care au vizat,de exemplu,
dezvoltarea capacității de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităților de Management sau
instruirea în domeniul Instrumentelor Structurale a personalului implicat în gestionarea şi coordonarea
acestora.

Principalele constatări:



Există o complementaritate semnificativă între POR și celelalte programe operaționale, la
care se adaugă și PNDR. Complementaritatea este evidentă într-o mai mare măsură în cazul
intervențiilor destinate dezvoltării urbane (POR – POS Mediu), a infrastructurii de transport
(POR – POS T, PNDR) și a mediului de afaceri (POR – POS CCE, POS DRU).



Există o serie de inadvertențe în planificarea intervențiilor care împiedică valorificarea optimă
a potențialului sinergic dintre intervențiile POR și cele specifice celorlalte programe finanțate
din fonduri europene.



Reducerea atribuțiilor CRESC în ceea ce privește evaluarea strategică a diminuat impactul
regional al proiectelor finanțate din POR și a avut efecte adverse asupra gradului de
coordonare a investițiilor sprijinite din POR cu cele finanțate din PNDR și alte programe
operaționale.

4.3.3 Concluzii
[1]

În general, asigurarea complementarității dintre POR și celelalte programe finanțate din
fonduri europene s-a realizat în mod adecvat încă de la momentul planificării.

[2]

Delimitarea dintre intervențiile POR și cele specifice celorlalte programe operaționale este
suficient de clară, riscul dublei finanțări fiind redus la minim. Baza de date SMIS CSNR
CSNRpermite identificarea proiectelor pentru care un beneficiar a obţinut finanţare în cadrul
mai multor programe operaţionale.

[3]

Demarcația dintre POR și celelalte programe operaționalereiese din: tipul activităților susținute
(modernizare centre sociale vs. construcție centre sociale), anvergura proiectelor finanțate
(structuri de sprijinire a afacerilor la nivel local/ regional vs. structuri de sprijinire a afacerilor de
interes național/ internațional, reabilitare patrimoniu cultural UNESCO/ național vs. reabilitare
patrimoniului cultural local),introducerea unor limite de finanțare (structuri de cazare eligibile în
cadrul POR vs. structuri de cazare finanțabile din PNDR), delimitarea teritorială a intervenției
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(mediul urban vs. mediu rural) sau definirea strictă a grupurilor de solicitanți eligibili
(microîntreprinderi în domeniul producției, serviciilor sau construcțiilor, cu excepția celor care
desfășoară activități de procesare a produselor agricole și forestiere, eligibile în cadrul POR
vs. microîntreprinderi care desfășoară activități de procesare a produselor agricole și
forestiere, eligibile din PNDR).
[4]

Potențialul sinergic dintre intervențiile POR și cele specifice celorlalte programe operaționale
rezultă chiar din asigurarea complementarității între programe. În realitate, abordările
sinergice, implementate de o manieră activă, și care să integreze proiecte sprijinite din POR
cu altele finanțate din celelalte programe operaționale sunt practic o raritate.Elaborarea
programelor la momentul planificării inițiale fără a acorda o atenție deosebităposibilelor
interferențe dintre acestea (POR, PNDR, POS Mediu), lansarea necorelată a apelurilor de
propuneri de proiecte (asigurarea conexiunii unităților școlare/ spitalicești la bandă largă din
POS CCE și reabilitarea infrastructurii educaționale/ de sănătate din POR) și mai ales
necorelarea graficelor de implementare a proiectelor majore (construcție autostrăzi din POS T
vs. reabilitare drumuri județene din POR, reabilitare rețea de apă/ canalizare din POS Mediu
vs. reabilitare străzi orășenești din POR) împiedică obținerea unor efecte sinergice autentice.
Efectul limitat asupra valorificării potențialului sinergic dintre intervențiile POR și cele specifice
celorlalte programe operaționale l-a avut și reducerea atribuțiilor CRESC în domeniul evaluării
strategice și prioritizării proiectelor la nivel regional,

4.3.4 Recomandări
[1]

Propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale către Ministerul Fondurilor Europene și
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor mecanisme care să permită inițierea
sistematică de proiecte sinergice la nivelul programelor operaționale complementare. Aceasta
presupune în prealabil identificarea unor proiecte strategice, cu mare impact național și/sau
regional, care să poată beneficia de fonduri de la cel puțin două programe operaționale.

[2]

În vederea stimulării efectelor sinergice, se recomandă organizarea unor întâlniri regulate între
reprezentanții AM POR și cei ai celorlalte autorități de management, în cadrul cărora să se
elaboreze criterii de selecție care să accentueze corelarea dintre intervențiile specifice fiecărui
program pentru a se acorda prioritate proiectelor care dovedesc o complementaritate
puternică.
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5 Analiza
progresului
realizarea indicatorilor

înregistrat

în

5.1 Nivelul actual al indicatorilor și perspectivele de realizare a
acestora
5.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE4. Nivelul actual al indicatorilor şi perspectivele de realizare a acestora pot duce la atingerea
obiectivelor strategice şi specifice ale POR?

5.1.2 Analiza și constatări
Abordare metodologică
În conformitate cu cerințele caietului de sarcini și prevederile raportului preliminar, această subactivitate analizează măsura în care obiectivele POR, reflectate de valorile indicatorilor de realizare
imediată (output) și de rezultat (result), au fost atinse până la data de referință a acestei evaluări sau
se așteaptă să fie atinse până la finalul procesului de implementare a programului.
Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare au fost parcurse următoarele etape:



S-a analizat la nivel de program și la nivel regional măsura în care țintele indicatorilor de realizare
imediată și rezultat au fost atinse până la data de referinţă (31 decembrie 2013), prin compararea
realizărilor înregistrate de proiectele POR finalizate cu țintele finale ale acestor indicatori la nivel
de program;



A fost analizată la nivel de program și la nivel regional măsura în care țintele indicatorilor de
realizare imediată și rezultat vor fi atinse la finalul programului, prin compararea realizărilor ce se
vor înregistra prin intemediul tuturor proiectelor POR contractate cu țintele finale ale acestor
indicatori la nivel de program;



S-a analizat măsura în care obiectivele POR sunt și vor putea fi atinse pâna la finalul programului,
pe baza rezultatelor analizelor prezentate mai sus, precum și pe baza datelor calitative relevante
colectate din surse secundare și prin intermediul tehnicilor de cercetare aplicate (documentare și
interviuri în profunzime).

Analiza s-a axat în special pe indicatorii de program și a fost realizată pentru acei indicatori pentru
care au fost furnizate date, iar acestea prezentau un nivel ridicat de realism și corectitudine. Înainte de
a prezenta principalele constatări referitoare la nivelul actual al indicatorilor și perspectivele de
realizare a acestora este necesară evidențierea unor aspecte metodologice, dar și a unora care se
referă la sursa și calitatea datelor utilizate pentru a formula un răspuns la această întrebare de
evaluare.
Pentru a identifica progresul înregistrat în realizarea indicatorilor la 31 decembrie 2013 au fost utilizate
următoarele seturi de date:



Raportările AM POR către MFE referitoare la lista proiectelor contractate în vederea identificării
nivelului indicatorilor de realizare imediată, atât pentru proiectele finalizate, cât și pentru cele aflate
în curs de implementare;



Datele existente în SMIS CSNR și raportările OI către AM POR în vederea elaborării Raportului
Anual de Implementare pentru analiza nivelului indicatorilor de rezultat aferenți proiectelor
finalizate;



Datele din SMIS CSNR pentru identificarea nivelului indicatorilor de rezultat aferenți proiectelor
aflate în curs de implementare.
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În cazul indicatorilor de rezultat, datele utilizate au fost preluate în cea mai mare parte din SMIS
CSNR, însă analiza informațiilor furnizate, în special în cazul proiectelor aflate în curs de
implementare, evidențiază o serie de aspecte:



Eticheta indicatorilor extrași din SMIS CSNR este uneori diferită de cea utilizată atât în ultima
versiune a DCI POR, cât și în RAI 2012 POR (document care raportează pe baza listei oficiale a
indicatorilor de program, așa cum aceștia sunt definiți în programul operațional și aprobați de
Comisia Europeană);



Deși pentru proiectele aflate în curs de implementare există informații în SMIS CSNR cu privire la
indicatorii de realizare imediată, valorile multor indicatori de rezultat nu sunt disponibile. Situațiile
de acest gen sunt frecvente și afectează semnificativ constatările referitoare la perspectivele de
atingere a indicatorilor de rezultat. De exemplu, deși în cadrul regiunii București-Ilfov există trei
proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii de sănătate, niciunul nu raportează în SMIS
CSNR valorile indicatorului de rezultat (numărul persoanelor care beneficiază de infrastructura de
sănătate). Similar, din totalul celor 12 proiecte care vizează modernizarea infrastructurii de
sănătate și care sunt în curs de implementare la nivelul regiunii Sud-Est, nicunul nu prezintă
informații referitoare la indicatorul de rezultat. Un alt exemplu se referă la indicatorul de rezultat
aferent DMI 3.2 (numărul persoanelor care beneficiază de centrele sociale reabilitate). Atât în
cazul regiunii Nord-Vest, cât și în cazul regiunii București-Ilfov, țintele agregate pentru acest
indicator de rezultat sunt calculate fără a lua în considerare șase din cele 11 proiecte aflate în curs
de implementare la nivelul regiunii Nord-Vest, respectiv șase din cele 15 proiecte aflate în curs de
implementare la nivelul regiunii București-Ilfov. O situație detaliată a numărului de proiecte aflate
în curs de implementare pentru care nu există informații disponibile referitoare la indicatorii de
rezultat este prezentată în cadrul Anexei nr. 10.



Există o serie de situații în care colectarea/ raportarea datelor referitoare la indicatorii de rezultat
(dar și a celor de realizare imediată) este în mod evident incorectă. În primul rând, există proiecte
finalizate sau în curs de implementare care au fost introduse în SMIS CSNR, însă nu în cadrul
operațiunilor relevante. De exemplu, un număr semnificativ de proiecte din cadrul DMI 1.1 și care
presupun dezvoltarea infrastructurii sociale (sistemele de supraveghere video) au fost raportate în
mod eronat în categoria proiectelor de dezvoltare a infrastructurii urbane. O situație similară se
poate constata în cazul proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.4, unde o parte din campusurile
preuniversitare au fost incluse în categoria unităților școlare și viceversa. Erorile de acest gen au
putut fi însă corectate pe baza listei proiectelor contractate din raportarea AM POR către ACIS la
31 decembrie 2013.



În al doilea rând, există raportări în cadrul SMIS CSNR care sunt în mod evident eronate. Un
exemplu concludent este indicatorul care se referă la numărul locuitorilor care beneficiază de
implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană (AP 1). În acest caz, ținta raportată
aferentă tuturor proiectelor contractate este de 27.839.369, mai mare decât întreaga populație a
României și, în mod evident, mai mare decât populația orașelor care beneficiază de finanțare în
cadrul acestei AP. Un alt exemplu elocvent se referă la numărul persoanelor care beneficiază
zilnic de infrastructura de sănătate modernizată. Contribuția regiunii Nord-Est la realizarea acestui
indicator este supradimensionată de valoarea vădit eronată, raportată la nivelul unui proiect
finalizat din cadrul acestei regiuni. Valoarea existentă în SMIS CSNR pentru numărul persoanelor
care beneficiază zilnic de infrastructura de sănătate reabilitată prin respectivul proiect este de
ordinul sutelor de mii, mai mare decât ținta stabilită la nivelul programului și de aproape două ori
mai mare decât ținta agregată a tuturor proiectelor contractate de acest tip.



Informațiile extrase din SMIS CSNR nu conțin date referitoare la următorii indicatori de program:
numărul înnoptărilor în infrastructura de cazare reabilitată/ modernizată/ echipată (DMI 5.2) și
numărul vizitatorilor pe pagina web (DMI 5.3) (în schimb este monitorizat numărul accesărilor pe
pagina web). De asemenea, o serie de indicatori de rezultat care nu sunt monitorizați încă ori
pentru care datele introduse în SMIS CSNR au un nivel scăzut de acuratețe: creșterea traficului
de pasageri, respectiv creșterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (DMI 2.1), timpul
mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural și urban (DMI 3.3) sau rata de ocupare a
structurilor de sprijinire a afacerilor (DMI 4.1). Pentru o parte dintre acești indicatori, absența
datelor este explicabilă și prin faptul că aceste date urmează a fi colectate în perioada postimplementare.
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Constatări și analiză
Înainte de a avansa cu această secțiune a analizei, este necesar să se menționeze o serie de aspecte
orizontale.
În primul rând, trebuie subliniat că o variație de +/- 15% a ratei de atingere a țintei unui indicator (deci
un grad de realizare mai mic de 85% sau mai mare de 115%) nu indică neapărat un nivel mai ridicat
sau mai scăzut de performanță, ci eventual formularea într-o manieră pesimistă sau optimistă a
țintelor. Având în vedere acest principiu utilizat în practică, al monitorizării performanței fizice,
indicatorii a căror rată de realizare este mai mică sau mai mare decât pragurile stabilite (în cazul POR,
majoritatea) nu furnizează informațiile suficiente pentru analiza eficacității programului.
Totodată, trebuie menționat că nu au fost formulate ținte intermediare pentru indicatorii POR, ceea ce
înseamnă că analiza realizată se raportează numai la ținta finală a programului. În acest context, se
poate aprecia doar orientativ dacă performanța programului la 31 decembrie 2013 se situa la un nivel
care să permită atingerea țintelor finale ale indicatorilor și a obiectivelor programului până la
închiderea acestuia. Totuși, având în vedere progresul în implementarea financiară a POR, precum și
faptul că această evaluare este realizată în al șaptelea an al implementării programului, o așteptare
realistă este ca cel puțin 50% din ținta fiecărui indicator să fie atinsă, în special în ceea ce privește
indicatorii de realizare imediată.
Analiza de mai jos ia în considerare țintele indicatorilor așa cum erau ele stabilite la data de referință a
evaluării.
Axa prioritară 1
După cum se poate constata din tabelul de mai jos, la data de referință a evaluării rata de realizare a
indicatorilor POR pentru AP1, calculată prin prisma țintelor acestora în 2015, era 0 pentru trei
indicatori din cei nouă și foarte scăzută pentru alți trei indicatori. Un progres adecvat se înregistrează
în ceea ce privește proiectele care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban, dar și unul semnificativ în ceea ce privește proiectele care asigură
reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. În cazul
acestuia, ținta finală asumată de POR este deja semnificativ depașită de realizările proiectelor POR
finalizate financiar. Așa cum a fost menționat și în cadrul capitolului referitor la relevanța POR, deși
proiectele care vizează infrastructura de transport urban au fost eligibile în cadrul primelor două axe
POR, solicitanții eligibili au preferat să implementeze acest tip de proiecte în cadrul planurilor integrate
de dezvoltare urbană, ceea ce explică numărul mai mare de proiecte de acest tip finanțate în cadrul
AP1.
O situație deosebită se înregistrează în cazul indicatorului de rezultat Locuitori care beneficiază de
implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană, care ne împiedică să analizăm eficacitatea
POR din această perspectivă. Depășirea țintei este, cel mai probabil, rezultatul unor erori de colectare/
raportare, derivată din definirea ambiguă și înțelegerea incorectă a indicatorului (ce se înțelege prin a
beneficia), dar și din subdimensionarea țintei (30 de planuri integrate de dezvoltare urbană ar trebui să
genereze efecte benefice pentru mai mult de 400.000 de locuitori). Un alt argument care indică
deficiențele în colectarea/ raportarea acestui indicator este și valoarea lui totală, calculată pe baza
tuturor proiectelor din portofoliul POR, rezultatul obținut fiind mai mare decât populația întregii țări.
Trebuie totuși să luăm în considerare și faptul că aceeași locuitori pot beneficia de pe urma mai multor
proiecte, valoarea crescând exponențial.
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Tabelul 18 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul AP 1
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul AP 1
Proiecte contractate

Proiecte finalizate

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
estim ată (%)
realizată (%)
contractate
finalizate

UM

Tip
indicator

Ținta
POR

nr

O

30

96

320%

-

nr

O

60

331

552%

68

113%

nr

O

15

24

160%

2

13%

nr

O

25

138

552%

45

180%

nr

R

400.000

27.838.369

6960%

5.621.732

1405%

Companii atrase în structuri de afaceri

nr

R

400

329

82%

13

3%

Locuri de muncă nou create

nr

R

1.500

1.793

120%

11

1%

nr

O

46.920

N/a

N/a

-

0%

gw h/ an

R

256

N/a

N/a

-

0%

Axa
Prioritară

Denum ire Indicator

Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate
Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului
de afaceri
AP1/ DMI
Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale,
1.1
inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor
integrate de dezvoltare urbană

AP1/ DMI Apartamente reabilitate
1.2
Economie de energie

0%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

Până la finalul programului țintele tuturor indicatorilor, cu excepția numărului de companii atrase în
structuri de afaceri, vor fi semnificativ depășite. Neatingerea țintei în cazul acestui indicator se
datorează numărului mic de proiecte finanțate care vizează mediul de afaceri (în comparație cu
celelalte două tipuri: 24 de proiecte, care reprezintă doar 5% din numărul total de proiecte), din
motivele prezentate în capitolele anteriore. În consecință, se poate discuta doar parțial de un caracter
integrat al dezvoltării urbane realizate prin intermediul POR/ AP1, de creșterea rolului economic al
orașelor (așa cum rezultă din obiectivul specific al AP1), precum și de dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului (așa cum precizează obiectivele operaționale ale AP1).
În contextul în care proiectele finalizate referitoare la promovarea durabilă a mediului de afaceri au
creat până în prezent doar 11 locuri de muncă, este important de investigat măsura în care ținta
indicatorului referitor la locurile de muncă create va putea fi atinsă la sfârșitul programului. Mai mult,
într-un context în care performanța indicatorului de realizare imediată aferent este de aproximativ
13%, rata de realizare a indicatorului de rezultat privind locurile de muncă ar trebui să fie mai mare de
1%, contribuind astfel la atingerea obiectivului POR de a crește calitatea vieţii şi a crea noi locuri de
muncă în oraşe. Așa cum a rezultat din cercetarea de teren, valoarea mai scăzută a acestui indicator
se datorează faptului că majoritatea proiectelor depuse în cadrul AP1 au avut o importantă
componentă imobiliară, fapt care limitează crearea efectivă de noi locuri de muncă.
În ceea ce privește indicatorii de eficiență energetică, progresul înregistrat până în prezent este
modest (doar 23 de proiecte erau la 31 decembrie 2013 în implementare, niciun proiect de acest tip
nefiind finalizat financiar).
Prin prisma analizei de mai sus POR își va atinge și depăși obiectivele de reabilitare a infrastructurii
urbane şi de îmbunătăţire a serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale până la finalul perioadei de
implementare, dar va avea efecte relativ limitate în ceea ce privește crearea unui mediu durabil pentru
sectorul de afaceri din orașe.
Axa prioritară 2
După cum se poate constata din tabelul de mai jos, la data de referință a evaluării (31 decembrie
2013), ținta POR în ceea ce privește lungimea drumurilor județene reabilitate/ modernizate era deja
depășită, iar performanța finală a programului în această arie de intervenție va fi semnificativă.
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Tabelul 19 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul AP 2
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul AP 2
Proiecte finalizate

Proiecte contractate

AP2

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
realizată (%)
estim ată (%)
finalizate
contractate

UM

Tip
indicator

Ținta
POR

Lungime drum reabilitat/ modernizat - Drumuri Județene

km

O

877

2.482

283%

1.171

134%

Lungime drum reabilitat/ modernizat - Străzi orășenești

km

O

411

282

69%

111

27%

Lungime drum reabilitat/ construit - Centuri

km

O

219

87

40%

22

10%

%

R

10

N/a

N/a

N/a

N/a

%

R

10

N/a

N/a

N/a

N/a

Axa
Prioritară

Denum ire Indicator

Creşterea traficului de marfă pe drumurile reabilitate,
modernizate, construite
Creşterea traficului de marfă pe drumurile reabilitate,
modernizate, construite

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

Atât performanța actuală, cât și cea viitoare, așteptată, sunt mai scăzute în cazul indicatorului privind
lungimea străzilor orășenești reabilitate și chiar nesemnificative în ceea ce privește numărul de
kilometri de șosele de centură reabilitate/ construite.
Deși există proiecte finalizate, realizările preliminare la nivel de indicatori de rezultat nu sunt calculate.
POR menționează că modalitatea de colectare a datelor aferente acestor doi indicatori este sondajul,
însă, deși utilă și necesară cel puțin din prisma unei posibile îmbunătățiri a țintelor, nicio activitate pilot,
explorativă, de colectare de date și analiză nu a fost derulată până în prezent. În acest context, nu
există încă dovezi suficiente pe baza cărora să se poată concluziona cu privire la eficacitatea POR din
această perspectivă.
În acest context, AP2 și-a atins obiectivele doar parțial la termenul limită al evaluării, iar situația este
puţin probabil să se schimbe până la finalul programului. Prin intervențiile sale în cadrul AP2, POR
contribuie la conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN-T.
Având în vedere performanța limitată a programului în ceea ce privește străzile orășenești și șoselele
de centură, POR va contribui într-o măsură relativ redusă la fluidizarea traficului urban, reducerea
timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă.
Această performanță limitată se explică prin dubla eligibilitate a infrastructurii de transport rutier urban
în cadrul AP1 și AP2, cât și prin faptul că în 2010-2011 construirea/ reabilitarea centurilor, ca drumuri
naționale, a fost preluată de Ministerul Transporturilor.
Axa prioritară 3
Tabelul următor prezintă performanța POR în atingerea indicatorilor aferenți DMI 3.1 – DMI 3.3:
Tabelul 20 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.1, DMI 3.2 și DMI 3.3
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul DMI 3.1, DMI 3.2 și DMI 3.3
Proiecte contractate
Axa
Prioritară

Denum ire Indicator

Unități medicale reabilitate/ modernizate/ echipate - Spitale/
AP3/ DMI Ambulatorii
3.1
Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate
reabilitată
AP3/ DMI Centre sociale reabilitate/ modernizate/ echipate
3.2
Persoane care beneficiază de centrele sociale reabilitate
Unităț mobile echipate
AP3/ DMI
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural
3.3
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile in mediul urban

UM

Tip
indicator

Ținta
POR

nr

O

53

nr

R

30.000

nr

O

270

nr

R

10.000

Proiecte finalizate

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
estim ată (%)
realizată (%)
contractate
finalizate
90

170%

27

51%

785.633

2619%

546.977

1823%

213

79%

103

38%

44.207

442%

28.456

285%

nr

O

510

990

194%

705

138%

min

R

12

22

55%

22

55%

min

R

8

11

73%

11

73%

Sursă: SMIS CSNR, AM POR
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DMI 3.1
La data de referință a evaluării, progresul înregistrat în reabilitarea, modernizarea și echiparea
unităților medicale era adecvat, iar tendința pozitivă va continua până la finalul programului, când ținta
indicatorului, ajustată pentru a reflecta alocarea suplimentară, va fi depășită cu aproximativ 70%. De
remarcat că o mică parte a acestor unități medicale sunt spitale, în comparație cu planificarea inițială
(15 spitale), marea majoritate a unităților beneficiare fiind ambulatorii.
În ceea ce privește indicatorul de rezultat, aparenta depășire a țintei se datorează unei erori de
colectare și raportare a datelor: ținta acestui indicator este definită în DCI ca 30.000 de persoane care
beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/ modernizată/ echipată, număr/ pe zi. Această
țintă trebuia ajustată în momentul în care indicatorul a fost modificat pentru a reflecta totalitatea
persoanelor care beneficiază de infrastructura reabilitată pentru a putea reflecta de o manieră
adecvată efectele POR în această arie.
Având în vedere cele de mai sus, prin intervențiile finanțate în cadrul DMI 3.1, POR și-a atins
obiectivul specific și, deci a contribuit și va contribui la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de
asistenţă medicală din regiuni și din țară.
DMI 3.2
Atât la data de referință a evaluării, cât și la finalul programului, DMI 3.2 înregistrează o performanță
sub nivelul țintei stabilite inițial în ceea ce privește numărul centrelor sociale reabilitate/ modernizate/
echipate. Totuși, având în vedere numărul ridicat de persoane care beneficiază și vor beneficia de
serviciile centrelor finanțate, se poate considera că acest DMI își atinge obiectivul de îmbunătăţire a
calității, dar poate și a capacității32 infrastructurii serviciilor sociale. Singura provocare o constituie
distruibuția echilibrată a centrelor sociale pe teritoriul țării, având în vedere că numărul mai mic de
centre finanțate în comparație cu estimările inițiale poate să indice faptul că unele zone nu beneficiază
de astfel de infrastructură reabilitată.
DMI 3.3
La nivel de realizare imediată, DMI 3.3 înregistrează o performanță adecvată, iar tendința pozitivă este
de așteptat să se mențină până la sfârșitul programului, atunci când numărul unităților mobile echipate
va fi, cel mai probabil, aproape dublu decât numărul estimat inițial. Totuși, această performanță nu se
reflectă și la nivel de rezultat, în timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile (atât în mediul rural cât și
în cel urban). Acesta rămâne în mediul rural sub valorile așteptate de 12, respectiv 8 minute, deși
progrese au fost înregistrate în comparație cu valoarea de bază a indicatorilor: de la 30-45 minute în
mediul rural la 21 de minute, respectiv, de la 20 de minute în mediul urban la 11 minute.
În consecință, acest domeniu de intervenție și-a atins parțial obiectivul de îmbunătăţire a capacităţii de
răspuns în situaţii de urgenţă prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor
calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
DMI 3.4
În ansamblu, DMI 3.4 pare să înregistreze o performanță mai scăzută comparativ cu celelalte domenii
din cadrul AP3, deși nevoia și cererea de finanțare în aceasta arie sunt semnificative și recunoscute,
inclusiv prin unele realocări regionale efectuate pe durata implementării programului (a se vedea
tabelul de mai jos).

Dacă numărul beneficiarilor a crescut în urma îmbunătățirii condițiilor din cadrul centrelor sociale.
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Tabelul 21 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.4
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul DMI 3.4
Proiecte contractate

Proiecte finalizate

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
estim ată (%)
realizată (%)
contractate
finalizate

UM

Tip
indicator

Ținta
POR

Unităţi şcolare, aparţinând învăţământului obligatoriu
reabilitate/echipate

nr

O

130

235

181%

131

101%

Campusuri pre-universitare reabilitate / echipate

nr

O

30

13

43%

4

13%

Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/
echipate

nr

O

35

1

3%

-

0%

nr

O

15

8

53%

2

13%

Axa
Prioritară

Denum ire Indicator

AP3/ DMI Campusuri universitare reabilitate / echipate
3.4
Copii dezavantajați care beneficiază de infrastructura
reabilitată

nr

R

5.000

N/a

N/a

4.450

89%

Elevi care beneficiază de unități de învățământ reabilitate

nr

R

40.000

93.158

233%

45.235

113%

Persoane care beneficiază de centrele vocaționale
reabilitate

nr

R

3.000

1.000

33%

Studenți care beneficiază de campusurile reabilitate

nr

R

2.000

10.654

533%

957

0%
48%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

La nivel global, în ceea ce privește unitățile de învățământ reabilitate și elevii și studenții care
beneficiază de acestea, progresul în atingerea țintelor indicatorilor este adecvat și până la finalul
programului acestea vor fi semnificativ atinse și depășite. De două ori mai mulți elevi decât a fost
estimat inițial vor beneficia de infrastructură educațională modernizată. Prin urmare, la acest nivel
global, DMI 3.4 își va atinge obiectivul specific.
Totuși, performanța la nivel global se datorează intervențiilor la nivelul unităţilor şcolare aparţinând
învăţământului obligatoriu, care au beneficiat de finanțare în detrimentul centrelor de formare
profesională continuă și a campusurilor pre- și universitare. Abordarea de implementare a programului
prin cerere cu depunere continuă și acordarea de finanțare primului venit, precum și desființarea unei
mari părți a centrelor vocaționale (a școlilor de meserii) au determinat această lipsă de echilibru între
diferitele tipuri de operațiuni eligibile în cadrul DMI 3.4.
Dacă numărul semnificativ de studenți care beneficiază de campusurile universitare reabilitate asigură
la nivel de rezultat performanța programului în acest domeniu, având în vedere rezultatele aferente
investițiilor în centre de formare continuă este de așteptat ca programul să nu își îndeplinească
obiectivele referitoare la acest tip de infrastructură.
Axa prioritară 4
DMI 4.1
După cum se poate constata în tabelul de mai jos, DMI 4.1 demonstrează o performanță crescută, atât
în ceea ce privește structurile de afaceri asistate, precum și în ceea ce privește locurile de muncă
create. Performanța curentă indică deja depășirea țintei aferente numărului structurilor de sprijinire a
afacerilor. Un grad adecvat de realizare a țintelor se înregistrează și în cazul locurilor de muncă create
în cadrul DMI 4.1 (68% la 31 decembrie 2013). Până la încheierea programului ambii indicatori
urmează să înregistreze valori de cel puțin trei ori mai mari decât țintele stabilite. Deși și în acest caz
există proiecte finalizate și a fost derulată și o evaluare dedicată mediului de afaceri33, nu au fost
culese încă date referitoare la rata de ocupare a structurilor de afaceri finanțate. Aceste date se
colectează în procesul de monitorizare ex-post, la o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului.
Totuși, o trecere în revistă a ratei de ocupare existente chiar înainte de acest termen ar fi fost utilă
pentru a se analiza în ce măsură ținta propusă este adecvată. În orice caz, o rată de ocupare de doar
50% a acestor structuri poate ridica un semn de întrebare asupra eficienței și eficacității acestor
intervenții. Totodată, cercetarea de teren a identificat cazuri în care această rata de ocupare deja
depășea ținta propusă, situându-se la 80%.

Nicio informație cantitativă nu este prezentată în cazul analizat de această evaluare pentru DMI 4.1, respectiv ”Arc Parc
Industrial” Dej.
33
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În acest context, se poate aprecia că DMI 4.1 își atinge și depășește obiectivul de a crea și îmbunătăţi
structurile regionale şi locale de sprijinire a afacerilor și contribuie, prin locurile de muncă create, la
dezvoltarea socio-economică a regiunilor.
Tabelul 22 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul AP 4
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul AP 4
Proiecte contractate
Axa
Prioritară

Ținta
POR

UM

Tip
indicator

Structuri de sprijinire a afacerilor asistate

nr

O

17

Locuri de muncă nou create

nr

R

3.000

nr

R

%

R

mp

O

ha

O

75

nr

R

nr

R

nr

O

Denum ire Indicator

AP4/ DMI
IMM atrase în structuri de afaceri
4.1
Rata de ocupare în structuri de afaceri
Suprafața utilă nou creată a structurilor de afaceri
Site-uri industriale poluate, neutilizate, reabilitate şi pregătite
AP4/ DMI
pentru noi activităţi economice
4.2
Locuri de muncă nou create
AP4/ DMI Locuri de muncă nou create
4.3
Microîntreprinderi asistate financiar

Proiecte finalizate

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
estim ată (%)
realizată (%)
contractate
finalizate
76

447%

22

129%

10.028

334%

2.036

68%

1.238

N/a

296

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

158.469

N/a

36.455

N/a

113

150%

1.000

1.034

103%

3.000

8.538

285%

6.404

213%

1.500

1.762

117%

1.359

91%

50

-

0%
0%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

DMI 4.2
Niciun progres din perspectiva performanței fizice nu a fost înregistrat pentru acest DMI până la
termenul limită al evaluarii, însă au fost adoptate măsuri pentru creșterea eficacității acestuia. Luând în
considerare nivelul ajustat al țintei indicatorului de realizare imediată, acest DMI va deveni eficace
până la finalul perioadei de implementare, când o suprafață de 113 ha va fi decontaminată, cu 50%
mai mult decât s-a estimat. Este notabil faptul că ținta indicatorului de rezultat, deși menținută la
nivelul anterior realocării, va fi atinsă până la finalul programului.
În special datorită acestui ultim aspect, și luând în considerare bugetul redus al acestui DMI (nu
valoarea lui inițială), considerăm că acesta își va atinge obiectivul de a reabilita situri industriale
poluate şi neutilizate pentru includerea lor în circuitul economic.
DMI 4.3
Finanțarea microîntreprinderilor în contextul acestui domeniu major de intervenție are un efect
semnificativ în ceea ce privește locurile de muncă nou create – în medie 4,7 locuri de muncă pentru o
microîntreprindere asistată, ceea ce înseamnă creșterea cu aproximativ 50% a numărului angajaților
acesteia. Prin prisma acestei performanțe, acest domeniu major de intervenție își atinge obiectivul de
a sprijini microîntreprinderile din mediul urban și de a le îmbunătăți competitivitatea.
Axa prioritară 5
DMI 5.1
DMI 5.1 nu înregistrase la termenul limită al acestei evaluări un nivel de progres care să asigure
atingerea obiectivelor acestuia (a se vedea tabelul de mai jos). Situația se va redresa parțial până la
sfârșitul perioadei de implementare a programului. În acest context, POR va contribui conform
așteptărilor la creşterea importanţei turismului cultural și la dezvoltarea locală preconizată în urma
investițiilor realizate în cadrul acestui DMI.
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Tabelul 23 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul AP 5
Indicatori de realizare im ediată și de rezultat la nivelul AP 5
Proiecte contractate
Axa
Prioritară

Denum ire Indicator

AP5/ DMI Proiecte în turism - Patrimoniu
5.1
Locuri de muncă nou create
Proiecte în turism - Agrement
AP5/ DMI Locuri de muncă nou create
5.2
IMM asistate financiar

UM

Ținta
POR

nr

O

100

89

89%

22

22%

nr

R

200

369

185%

191

96%

nr

O

300

119

40%

52

17%

nr

R

800

2.434

304%

882

110%

nr

R

350

Turiști sosiți în structuri de cazare

nr

R

400.000

Campanii de promovare a brandului turistic

nr

O

nr

O

nr

R

nr

O

AP5/ DMI Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite
5.3
Accesări pagina web
Materiale de informare și publicitate

Proiecte finalizate

Ținta
Ținta
Rata de
Rata de
aferentă
aferentă
perform anță
perform anță
proiectelor
proiectelor
estim ată (%)
realizată (%)
contractate
finalizate

Tip
indicator

73

21%

44

13%

496.660

124%

474.861

119%

10

52

520%

-

0%

100

8

8%

1

1%

1.500.000

2.067.062

138%

580.237

39%

1.000.000

29.002.635

2900%

6.034.638

603%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

DMI 5.2
Deși numărul locurilor de muncă create până la încheierea programului este semnificativ mai ridicat în
comparație cu estimările inițiale, POR înregistrează o performanță nesatisfacătoare în cazul DMI 5.2.
Implementarea unui număr redus de proiecte până la sfârșitul programului (practic, aproximativ o
treime din numărul celor preconizate, dar cu bugete mai mari decât planificate inițial) și asistarea unui
număr limitat de IMM vor conduce totuși la un număr mai mare de turiști sosiți în structurile de cazare
asistate decât ținta preconizată inițial. Numărul de locuri de muncă nou create, semnificativ mai ridicat
decât a fost estimat inițial, compensează parțial nivelul scăzut al progresului înregistrat la nivelul
acestui DMI.
Având în vedere cele de mai sus, obiectivele acestui DMI, respectiv valorificarea resurselor naturale în
scop turistic, diversificarea serviciilor turistice, crearea/ extinderea structurilor de agrement turistic, în
scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului sunt și vor fi parțial îndeplinite.
DMI 5.3
Performanța POR în cadrul DMI 5.3 este mixtă. Dacă până la încheierea programului vor fi realizate
de cinci ori mai multe campanii de promovare a brandului turistic național, doar 8 (din 100) centre
naționale de informare și promovare a turismului vor beneficia de finanțare. Nivelul ridicat sau scăzut
de atingere a țintelor stabilite se explică mai degrabă prin schimbarea logicii de intervenție a
programului sau a definiției indicatorului fără o ajustare corespunzătoare a țintei acestuia: se pare că
inițial au fost stabilite patru Centre naționale de informare și promovare turistică la nivel național, apoi
s-a decis înființarea câte unuia la nivelul fiecărui județ, și ulterior în fiecare zonă turistică. Referitor la
campaniile de promovare a brandului turistic au existat puncte de vedere diferite între cele două
guverne care au gestionat POR începând cu anul 2007. Inițial, indicatorul a fost definit ca 10 contracte
mari de promovare. Aceste contracte se implementează printr-un număr mai mare de contracte de
realizare a campaniilor de promovare, acestea din urmă având însă dimensiuni mai mici. Schimbarea
guvernamentală a presupus și o modificare a opticii asupra modului de cuantificare a numărului de
campanii de promovare, în prezent acesta fiind calculat pe baza contractelor de dimensiuni mai mici.
Deși nu există date referitoare la vizitatorii acestor centre, având în vedere performanța scăzută a
indicatorului de realizare imediată, cel mai probabil numărul acestora nu este unul foarte ridicat.
Pe lângă campaniile de promovare derulate sau care se vor derula, numărul ridicat de accesări ale
paginilor web ale centrelor și numărul materialelor promoționale realizate34 contribuie la promovarea
potenţialului turistic românesc, așa cum își propune POR.

34

Care, probabil, parțial, au fost distribuite, însă nu există informații cantitative în acest sens.
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Analiza la nivel regional
Având în vedere că nu există ținte ale indicatorilor la nivel regional, s-a realizat o analiză a contribuției
regiunilor la performanța fizică a programului. Mai precis, a fost analizat aportul regiunilor la realizarea
țintelor agregate aferente tuturor proiectelor contractate35.
Ca o constatare generală, contribuția regiunilor la performanța POR, obținută sau preconizată, nu
reflectă de multe ori alocarea financiară a regiunii, unele regiuni contribuind mai mult la atingerea
țintelor unor indicatori decât alte regiuni (de exemplu regiunea Nord-Est în cadrul AP 5), în condițiile în
care alocările financiare la nivel de DMI sunt similare (a se vedea tabelul de mai jos). Acest aspect
indică nevoile specifice la nivel de regiune, dar și capacitatea diferită de a solicita finanțare a diferiților
beneficiari eligibili în regiune și, eventual, eficacitatea sprijinului acordat acestora de către OI/ AM.
Ca o altă constatare generală, având în vedere diferențele prezentate mai sus, este de așteptat ca
DMI/ AP ale POR să genereze mai multe efecte în regiunile în care valorile înregistrate pentru
indicatorii de realizare imediată și de rezultat sunt mai mari (de exemplu, în regiunile unde au fost
reabilitate mai multe unități medicale – regiunea Sud-Vest).
Tabelul 24 – Alocările financiare POR la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare
Alocările financiare POR la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare
NE

SE

SM

SV

V

NV

C

BI

TOTAL

16,32%

13,25%

14,23%

14,01%

10,34%

12,09%

10,90%

8,86%

100,00%

Sursă: AM POR

În cazul indicatorului de rezultat aferent AP1, Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor
integrate de dezvoltare urbană regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia își aduc o contribuție mai mare la
realizările programului (21,03%, respectiv 18,23%), procentele fiind mai mari decât alocările financiare
ale acestora. La polul opus, regiunile Centru și București-Ilfov contribuie într-o mai mică măsură la
realizările programului din punctul de vedere al locuitorilor care vor beneficia de implementarea
planurilor integrate (4,91%, respectiv 8,13%), inclusiv dacă se au în vedere alocările financiare ale
acestora. Așa cum s-a menționat anterior, valoarea agregată la nivelul POR a acestui indicator (mai
mare decât populația întregii țări) ridică însă semne de întrebare în ceea ce privește corectitudinea
introducerii datelor în SMIS sau/ și a înțelegerii acestor indicatori.
De remarcat că proiectele care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri sunt repartizate
inegal în profil teritorial. Astfel, în regiunile Nord-Vest și Vest se vor implementa aproape jumătate
dintre proiectele contractate care vizează dezvoltarea mediului de afaceri, în timp ce niciun astfel de
proiect nu este prevăzut a se realiza în regiunea București-Ilfov. În mod paradoxal, această repartiție a
proiectelor la nivel regional nu se reflectă însă și în distribuția teritorială a locurilor de muncă create36:
proiectele destinate mediului de afaceri și implementate în regiunea Vest vor genera mai mult de 55%
din totalul locurilor de muncă preconizate a se crea în urma implementării tuturor proiectelor de acest
tip. Deși în regiunea Centru se vor implementa doar două proiecte care vizează dezvoltarea mediului
de afaceri, locurile de muncă create la nivelul acestei regiuni vor reprezenta aproximativ 12% din
totalul celor realizate la nivelul întregii țări. Cu excepția celor două regiuni menționate anterior, la care
se adaugă și regiunea Nord-Vest, în cadrul căreia se vor crea aproximativ 13% din totalul locurilor de
muncă, celelalte regiuni au o contribuție modestă la realizarea țintei agregate a acestui indicator,
determinată pe baza tuturor proiectelor contractate.

35

A se vedea Anexele nr. 11-19

Pentru această analiză au fost luate în calcul numai raportările din SMIS CSNR referitoare la locurile de muncă create în
cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor dezvoltate în cadrul AP 1.
36
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Graficul 42 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
numărul
locuitorilor
care
beneficiază de implementarea planurilor integrate de
dezvoltare urbană
16,21%

Graficul 43 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind locurile de muncă nou create în
cadrul AP 1

7,14%

21,03%

13,39%

NE
8,13%

NV

2,73%

BI
11,28%
18,23%

6,75%

SV

SM

SM

C

C

V

57,84%

V

NV
SV

SE

4,91%

NE

12,16%

9,69%
10,52%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

În cazul indicatorului aferent AP 2, Lungime de drum județean reabilitat, situația este ușor diferită:
regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, dar și Sud-Vest contribuie mai mult la realizările la nivel de
program, în timp ce contribuția regiunilor Centru și București-Ilfov este sub nivelul alocărilor financiare
ale acestora (situație explicabilă pentru regiunea București-Ilfov, unde există un număr mai limitat de
drumuri județene).
În cadrul aceleași axe prioritare, regiunile Nord-Est, Vest, București-Ilfov, precum și Sud-Muntenia au
o contribuție însemnată la realizările programului în ceea ce privește numărul de kilometri de străzi
orășenești reabilitate, în timp ce regiunea Nord-Vest înregistrează cel mai scăzut nivel de realizare din
această perspectivă. Și în cazul acestui indicator, aportul regiunilor la realizarea țintei aferente
proiectelor contractate nu reflectă în totalitate alocările financiare, lungimea străzilor orășenești care
urmează a fi reabilitate în cadrul proiectelor implementate în regiunea Sud-Vest reprezentând numai
6% din totalul infrastructurii urbane de transport modernizate în cadrul POR. La polul opus, deși
regiunea București-Ilfov deține cea mai mică alocare financiară, proiectele contractate la nivelul
acestei regiuni vor reprezenta, cel mai probabil, aproximativ 16% din lungimea totală a străzilor
orășenești reabilitate.
Graficul 44 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
reabilitarea/
modernizarea
drumurilor județene
7,70%
9,71%

Graficul 45 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind reabilitarea/ modernizarea străzilor
orășenești
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15,73%
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Sursa: SMIS CSNR, AM POR

NV

BI

6,00%

Sursa: SMIS CSNR, AM POR

O situație aparte se constată în cazul indicatorului privind lungimea drumurilor de centură construite/
reabilitate, contribuția regiunilor la realizarea țintei acestui indicator fiind extrem de variată. Astfel,
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portofoliul actual de proiecte arată că, până la finalizarea programului, în regiunile Nord-Est și Sud-Est
nu va fi implementat niciun proiect care să vizeze construcția sau reabilitarea vreunui drum de centură.
Șoselele de centură se vor realizeză cu preponderență în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest (peste
50% din lungimea drrumurilor de centură construite sau reabilitate în cadrul POR), iar ținta stabilită la
nivelul programului fiind atinsă numai în proporție de 40%.
În cadrul DMI 3.1, Sud-Muntenia pare să reabiliteze cel mai mic număr de unități medicale, în contrast
cu regiunea Sud-Est în cadrul căreia se vor reabilita până la finalizarea programului aproximativ 19%
dintre toate unitățile medicale finanțate în cadrul POR. Deși distribuția teritorială a unităților medicale
care urmează a fi reabilitate în cadrul proiectelor contractate pare a fi mai echilibrată, nici în acest caz
repartiția regională nu reflectă întocmai nivelul alocărilor financiare. De exemplu, deși regiunea SudMuntenia beneficiază de cea mai mare alocare financiară după regiunea Nord-Est, proiectele
contractate în cadrul acestei regiuni vor asigura reabilitarea a 9% din totalul unităților medicale
modernizate în cadrul programului. La polul opus, aproximativ 17% din aceste unități medicale vor fi
modernizate și dotate în cadrul proiectelor implementate în regiunea Vest.
În ceea ce privește indicatorul de rezultat pentru DMI 3.1, numărul persoanelor care beneficiază de
infrastructura de sănătate reabilitată, datele existente în SMIS CSNR nu sunt adecvate și nu permit
formularea unor constatări viabile privind atingerea țintei POR, dar și aportul regiunilor la realizarea
țintei aferente proiectelor contractate. De exemplu, deși la data de 31 decembrie 2013, în cadrul
regiunii București-Ilfov existau trei proiecte în implementare care vizau reabilitarea infrastructurii
spitalicești, datele aferente indicatorului de rezultat nu erau introduse în SMIS CSNR. Similar, în cazul
regiunii Nord-Est pentru opt din totalul celor zece proiecte aflate în implementare la aceeași dată,
acest indicator de rezultat nu era menționat în cadrul SMIS CSNR. Mai mult decât atât, aportul regiunii
Nord-Est la realizarea acestui indicator este supradimensionat de valoarea vădit eronată, raportată la
nivelul unui proiect finalizat din cadrul acestei regiuni. Valoarea existentă în SMIS CSNR pentru
numărul persoanelor care beneficiază zilnic de infrastructura de sănătate reabilitată prin respectivul
proiect este de ordinul sutelor de mii, mai mare decât ținta stabilită la nivelul programului și de aproape
două ori mai mare decât ținta agregată a tuturor proiectelor contractate de acest tip. Concluzionând, o
analiză a contribuției regiunilor la realizarea acestui indicator este neelocventă.
Graficul 46 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind construcția/ reabilitarea drumurilor
de centură
11,60%

Graficul 47 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind reabilitarea/ modernizarea/ dotarea
unităților medicale (spitale și ambulatorii)
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Comparativ cu situația înregistrată la nivelul unităților spitalicești, distribuția teritorială a centrelor
sociale reabilitate/ modernizate/ echipate este relativ echilibrată. Astfel, numărul centrelor sociale
reabilitate tinde să fie mai mare în regiunile care beneficiază și de alocare financiară mai mare (NordEst, Sud-Vest sau Sud-Muntenia). La polul opus, proiectele implementate în regiunile București-Ilfov și
Vest modernizează cele mai puține centre sociale (15, respectiv 20 de astfel de centre).
În cazul indicatorului de rezultat aferent DMI 3.2, numărul persoanelor care beneficiază de centrele
sociale reabilitat, este de așteptat ca proiectele contractate și implementate în cadrul regiunilor SudVest, București-Ilfov și Nord-Est să contribuie cu aproximativ 75% la realizarea țintei acestui indicator.
Și în acest caz, absența unor valori din SMIS CSNR (pentru opt proiecte în cazul regiunii Sud-Est sau
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pentru șase proiecte în cazul regiunilor București-Ilfov și Nord-Vest) poate afecta aportul regiunilor la
realizarea acestui indicator de rezultat.
Graficul 48 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
reabilitarea/
modernizarea/
dotarea centrelor sociale

Graficul 49 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
numărul
persoanelor
care
beneficiază de centrele sociale reabilitate
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Nu aceleași regiuni beneficiază de un număr mai ridicat de unități mobile echipate în comparație cu
unitățile medicale reabilitate, deci putem conta pe un efect sinergic limitat la nivel regional în domeniul
sănătății. În special regiunile București-Ilfov, Nord-Vest, dar și Nord-Est își aduc contribuția în cea mai
mare măsură la realizarea țintei aferente acestui indicator.
Analiza portofoliului de proiecte contractate în cadrul DMI 3.4 evidențiază faptul că cele mai multe
unități școlare vor fi reabilitate prin intermediul proiectelor implementate în cadrul regiunilor Sud-Est și
Sud-Muntenia, aproximativ o cincime din totalul școlilor modernizate în cadrul programului fiind
localizate în fiecare din aceste regiuni. Contrar alocării financiare, se pare că un număr redus de
instituții de învățământ de acest tip vor fi modernizate prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul
regiunii Nord-Est (numai 17, comparativ cu 44 în regiunea Sud-Est sau 42 în regiunea Sud-Muntenia).
Graficul 50 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul unităților mobile echipate

9,29%

Graficul 51 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind reabilitarea/ echiparea unităților
școlare
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O distribuție regională oarecum similară se constată și în cazul indicatorului de rezultat, elevi care
beneficiază de instituțiile de învățământ reabilitate. Astfel, cei mai mulți beneficiari ai unităților școlare
reabilitate provin din regiunile Sud-Muntenia (20,59%), Sud-Vest (16,33%) și Sud-Est (15,29%).
În ceea ce privește aportul regiunilor la îndeplinirea celorlalți indicatori de realizare imediată și de
rezultat din cadrul DMI 3.4 se constată o puternică polarizare a intervențiilor POR la nivelul anumitor
regiuni. Astfel, reabilitarea campusurilor universitare se va realiza în numai cinci din cele opt regiuni de
dezvoltare, câte două în regiunile Nord-Vest, Sud-Est și Vest, respectiv câte unul Sud-Est și Nord-Est.
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Distribuția regională este și mai disproporționată în cazul centrelor pentru formare profesională
continuă, unde, practic, un singur astfel de centru va fi creat până la finalizarea programului (în
regiunea Sud-Muntenia), cu mult sub ținta inițială stabilită în cadrul POR (30 de astfel de centre).
Graficul 52 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul structurilor de sprijinire a
afacerilor finanțate
11,84%

Graficul 53 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind locurile de muncă create în cadrul
structurilor de sprijinire a afacerilor finanțate
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În cadrul DMI 4.1, majoritatea regiunilor au o contribuție aproximativ egală la numărul de structuri de
sprijinire a afacerilor create/ reabilitate. De remarcat însă că cele mai multe structuri de sprijinire a
afacerilor vor fi create în regiunile cu cea mai mare alocare financiară (Nord-Est, Sud Muntenia și
Sud-Vest). Nu același lucru se constată în cazul locurilor de muncă create în cadrul structurilor de
afaceri, acestea nefiind în mod necesar mai multe, la sfârșitul programului, în cazul regiunilor mai puțin
dezvoltate (Sud-Vest sau Sud-Est, de exemplu).
În ceea ce privește reabilitarea și pregătirea siturilor industriale poluate și neutilizate, se pare că ținta
POR aferentă indicatorului de realizare imediată (număr de hectare) va fi integral îndeplinită prin
intermediul proiectelor finanțate la nivelul regiunilor Centru (30 ha) și Vest (82 ha). Cu toate acestea,
trebuie remarcat că aportul celor două regiuni la crearea de locuri de muncă este practic invers
proporțional dimensiunea siturilor reabilitate: aproximativ două treimi din locurile de muncă vor fi
create în cadrul proiectelor contractate la nivelul regiunii Centru.
Graficul 54 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul microîntreprinderilor
finanțate
9,08%

Graficul 55 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind locurile de muncă create în cadrul
microîntreprinderilor finanțate
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La sfârșitul perioadei de implementare a programului, distribuția teritorială a numărului
microîntreprinderilor sprijinite va reflecta în general nivelul alocării financiare. Cele mai multe
microîntreprinderi urmează a fi sprijinite în cadrul proiectelor implementate în regiunile Sud-Muntenia
și Nord-Est, în timp ce în ponderea microîntreprinderilor sprijinite din regiunile București-Ilfov și Vest,
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cele mai dezvoltate, în totalul entităților de acest tip finanțate din POR se va situa în jurul a 9%.
Contribuția regiunilor la realizarea țintei aferente indicatorului locuri de muncă create în cadrul
microîntreprinderilor sprijinite este relativ similară: mai ridicată în cazul regiunilor Sud-Muntenia, NordEst și Sud-Vest și mai redusă în cazul regiunilor Vest, București-Ilfov și Centru, cu potențiale efecte
benefice asupra atenuării disparităților regionale.
Analiza portofoliului de proiecte în sectorul de turism la data de referință a acestui raport (31
decembrie 2013) reflectă o distribuție inegală în profil teritorial atât a proiectelor care vizează
reabilitarea obiectivelor de patrimoniu, cât și a celor care sprijină modernizarea structurilor de cazare
și de agrement. În cazul primului tip de proiecte, contribuția cea mai ridicată la realizarea țintei
aferente indicatorului de realizare imediată este deținută de regiunea Sud-Est (19 proiecte), urmată de
Nord-Est (16 proiecte) și Sud-Muntenia (15 proiecte). La polul opus, se situează regiunile Vest (5
proiecte), București-Ilfov și Centru, în cadrul fiecăreia din cadrul acestei regiuni fiind implementate
șase proiecte care vizează reabilitarea obiectivelor de patrimoniu. În cazul DMI 5.2, cele mai multe
proiecte de acest tip vor fi finanțate la sfârșitul programului, cel mai probabil, în regiunile Nord-Est (24
de proiecte), Sud-Vest (22 de proiecte) și Centru (21 de proiecte). Aportul regiunilor la atingerea țintei
aferente indicatorului de realizare imediată, număr de proiecte care vizează reabilitarea structurilor de
cazare și de agrement, este relativ redus în cazul regiunilor București-Ilfov, Nord-Vest și Vest.
Și în cazul indicatorilor de rezultat aferenți DMI 5.1 și DMI 5.2, locuri de muncă create, variațiile interregionale sunt semnificative. În cazul proiectelor care vizează reabilitarea obiectivelor de patrimoniu,
cele mai multe locuri de muncă vor fi create până la sfârșitul programului în cadrul regiunilor Centru și
Sud-Est, împreună peste 50% din totalul locurilor de muncă create în urma implementării acestui tip
de proiecte. În ceea ce privește locurile de muncă create în cadrul proiectelor contractate care vizează
structurilor de cazare și de agrement, aportul cel mai însemnat este adus de proiectele implementate
la nivelul regiunilor Nord-Est și Sud-Muntenia.
Graficul 56 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul locurilor de muncă create
în cadrul proiectelor de reabilitare a obiectivelor de
patrimoniu
10,30%

Graficul 57 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul locurilor de muncă create
în cadrul proiectelor de reabilitare a structurilor de cazare
și agrement
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Alte constatări:



Perfomanța la nivel de program depinde de cea la nivel de proiect și se pare că există un
număr de contracte POR blocate și reziliate la nivelul anumitor DMI. Deși în general țintele
indicatorilor de la nivel de proiect sunt atinse (în caz contrar fiind aplicate corecții financiare),
beneficiarii POR au întâmpinat o serie de dificultăți în atingerea (la timp sau în general) a
țintelor stabilite pentru indicatorii menționați în cadrul cererii de finanțare. După cum vom
arăta și în cadrul secțiunii următoare, un prim obstacol în calea eficacității proiectelor a fost
chiar setul de indicatori formulat de beneficiar în cadrul cererilor de finanțare. Astfel, indicatorii
stabiliți la nivel de proiect au fost numeroși și parțial irelevanți, iar țintele acestora au devenit
parte a angajamentelor asumate de către beneficiari față de instituțiile care gestionează POR.



Dincolo de acest obstacol, beneficiarii POR s-au confruntat cu următoarele dificultăți:
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-

Numărul de studenți/ elevi beneficiari depinde și de cifra de școlarizare aprobată de Ministerul
Educației;

-

Planificarea implementării proiectelor din cadrul planurilor integrate de dezvoltare urbană nu a
fost suficient de coerentă. De exemplu, într-o primă fază au fost demarate proiectele aferente
sistemului de supraveghere video, pentru ca cele de reabilitare a străzilor orășenești să
înceapă după ce sistemul fusese montat pe aceste străzi. Astfel, au existat situații când
sistemele de monitorizare au fost afectate de lucrările de reabilitare a străzilor orășenești;

-

Întârzierile generate de procedurile de achiziție publică, diferențele de curs valutar, creșterea
TVA la 24%, modificările legislative și ale instrucțiunilor de implementare;

-

Rata de cofinanțare de 50% din cadrul AP 4;

-

Competența consultanților disponibili pe piață, element care a condus, în mult cazuri, inclusiv
la o calitate precară a proiectelor tehnice;

-

Prezența unor studii de trafic incomplete la demararea proiectului (AP 2), ceea ce face
imposibilă calcularea progresului înregistrat la finalizarea acestuia;

-

Corelarea insuficientă cu strategiile în domeniul social, educației și sănătății;

-

Imposibilitatea de a mai finanța din bugetele locale proiectele sub ajutorul de stat din cauza
efectelor crizei economice;

-

Probleme cu angajarea cadrelor medicale din cauza exodului specialiștilor români; din lipsă
de personal, au fost aduse cadre medicale din Bulgaria (pentru terapie intensivă și
anestezie);

-

Solicitarea unor dovezi dificil de procurat în ceea ce privește atingerea țintei indicatorului; de
exemplu, dovada scăderii costurilor de reparare a mașinilor care circulă pe un drum reabilitat
cu sprijin financiar POR;

-

Fluctuații ale dimensiunii grupului țintă între momentul depunerii proiectului (1.300 de locuitori
în 2007) și cel al finalizării acestuia (1.000 de locuitori în 2013).

5.1.3 Concluzii
Analiza măsurii în care țintele indicatorilor de program erau atinse la data de referință a evaluării și a
perspectivelor atingerii acestora până la sfârșitul programului conduce la următoarele concluzii:
[1]

La data de referință a evaluării erau atinse de o manieră adecvată (nivel de realizare a țintei
de cel puțin 50% în cazul majorității indicatorilor, în special a celor de rezultat) obiectivele AP
2 (cu excepția operațiunii aferente drumurilor de centură), dar și ale AP 3 (cu excepția DMI
3.4). În cazul AP 1 și AP 4, obiectivele erau atinse parțial, prin prisma operațiunilor care
vizează infrastructura urbană și socială din cadrul DMI 1.1, respectiv DMI 4.1 și DMI 4.3.

[2]

AP 5 înregistra cel mai scăzut nivel de performanță, obiectivele acesteia la data de referință a
acestui raport (31 decembrie 2013) fiind atinse într-o măsură mai mică.

[3]

Imaginea creionată de performanța înregistrată la 31 decembrie 2013 se păstrează, în linii
mari până la încheierea programului. Prin prisma gradului de atingere a indicatorilor de
program, AP 1 își va atinge obiectivele, mai puțin în ceea ce privește dezvoltarea mediului de
afaceri; în acest context, caracterul integrat al abordării acestei axe prioritare este periclitat.

[4]

Atât AP 3, cât și AP 4 vor fi în mare parte eficace la finalul programului, cu unele rezerve
referitoare la numărul centrelor sociale reabilitate, timpul de intervenție în situații de urgență,
intervențiile în alte unități educaționale decât cele școlare și rata de atragere în structurile de
afaceri create (pentru care o țintă de 50% este un obiectiv prea puțin ambițios și duce atât la
ineficiență, cât și la o eficacitate limitată).

[5]

AP 2 și AP 5 vor fi mai puțin eficace din perspectiva indicatorilor de program la încheierea
acestuia, prima în ceea ce privește străzile orășenești și șoselele de centură, iar cea de-a
doua mai ales din perspectiva DMI 5.1 și DMI 5.3.

[6]

Aceste concluzii trebuie interpretate cu rezervă având în vedere realismul țintelor indicatorilor
(așa cum va fi detaliat în secțiunea următoare): în condițiile în care unele ținte ale indicatorilor
nu mai reflectă logica inițială de intervenție a programului (un bun exemplu o constituie
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indicatorii de realizare imediată aferenți DMI 5.3), iar altele au fost subdimensionate, ratele de
realizare foarte ridicate se datorează mai degrabă acestui fapt și nu în mod necesar
înregistrării unor performanțe deosebite.
[7]

Regiunile nu contribuie direct proporțional cu alocarea lor financiară la atingerea țintelor
indicatorilor. Aceste diferențieri pot fi rezultatul unor cauze multiple, de la nevoile specifice ale
regiunilor, până la o eficiență diferită a cheltuielilor (în unele regiuni, din motive mai mult sau
mai puțin aleatorii, o realizare imediată/ un rezultat a fost produs la costuri mai mici).

[8]

Calitatea datelor transmise la nivel de proiect este doar parțial adecvată și acest aspect a
împiedicat realizarea unei analize complete la nivel regional.

5.1.4 Recomandări
[1]

Pentru perioada de curentă de programare, se recomandă AM POR să analizeze
oportunitatea ajustării valorilor țintă ale unor indicatori de program. Indicatorii vizați ar trebui să
fie cei ale căror ținte au șanse minime sau nule de a fi atinse la sfârșitul implementării
programului. O atenție deosebită ar trebui acordată următorilor indicatori de program:



Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate



Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite



Numărul centrelor sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate



Numărul campusurilor preuniversitare reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate



Numărul centrelor pentru formare profesională continuă reabilitate/ modernizate/ extinse/
echipate



Numărul campusurilor universitare modernizate/ extinse/ echipate



Numărul proiectelor turistice care vizează reabilitarea patrimoniului cultural



Numărul proiectelor turistice de agrement



Numărul IMM asistate financiar în cadrul proiectelor turistice de agrement



Numărul Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite.

[2]

O analiză similară ar trebui efectuată și la nivelul indicatorilor de rezultat aferenți. Pentru
perioada de programare viitoare, se recomandă AM POR și OI POR formularea de ținte la
nivel regional pentru indicatorii de program, în cazul acelor indicatori de program unde un
astfel de exercițiu prezintă relevanță și plusvaloare.

[3]

Pentru perioada de programare viitoare, se recomandă AM POR analiza posibilității de a
finaliza procesul de contractare după finalizarea procesului de achiziție lucrări sau servicii de
către beneficiari sau de a introduce prevederi contractuale care să prevadă reducerea valorii
contractului la valoarea atribuită. Astfel valorile proiectelor contractate vor reflecta mai fidel
valorile efectiv cheltuite de către proiecte, diminuând acumularea de fonduri economisite la
nivel de program și reducând nevoia de supracontractare la minimum posibil.

[4]

Se recomandă AM POR identificarea de măsuri pentru îmbunătățirea calității datelor introduse
în SMIS CSNR, o atenție sporită urmând a se acorda corectării deficiențelor identificate în
această secțiune.
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5.2 Efectele produse prin implementarea programului
5.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE5. Care sunt efectele produse până în prezent prin implementarea programului?

5.2.2 Analiza și constatări
Abordare metodologică
Această secțiune o completează pe precedenta și investighează efectele produse de POR la data de
referință a evaluării.
În acest scop au fost parcurse următoarele etape:



Așa cum este specificat în raportul preliminar, analiza s-a concentrat asupra obiectivelor specifice
la nivel de axă ale POR, având în vedere că acestea reflectă rezultatele pe care programul și le-a
propus să le atingă37. Prin urmare, această secțiune vizează analizarea eficacității POR;



Analiza s-a realizat pe baza constatărilor secțiunii anterioare referitoare la atingerea țintelor
indicatorilor de program POR pentru fiecare DMI/ AP. Spre deosebire de secțiunea anterioară, în
cadrul acestei secțiuni au fost analizate efectele POR existente (sau care ar trebui să existe),
determinate de realizările imediate și rezultatele concrete ale programului, înregistrate de
proiectele finalizate. Bineînțeles că analiza se poate proiecta și în viitor, având în vedere că, în
principiu, aceleași intervenții ar trebui să aibă efecte similare;



Punctul de plecare al analizei a fost logica de intervenție a fiecărui DMI, așa cum aceasta a fost
construită în perioada de programare și ajustată (dar nu semnificativ) în perioada de
implementare. A fost utilizată logica de intervenție a POR conform versiunii 2012 a programului;



Analiza a fost contextualizată prin crearea unui profil succint al progresului înregistrat în fiecare
regiune (a se vedea Anexele nr. 20-27) pentru fiecare obiectiv specific, care compară contextul
regional în anii 2005-2006 cu cel din 2011, pe baza planurilor regionale 2007-2013 precum și
versiunii preliminare a acestora pentru perioada de programare 2014-2020; este important de
menționat faptul că informațiile identificate nu au fost în toate cazurile utile sau comparabile;



Analiza a fost îmbogățită cu exemple colectate pe parcursul cercetării de teren;



Prin reconstruirea logicii de intervenție și oglindirea acesteia în indicatorii utilizați de program, s-a
putut identifica măsura în care sistemul de indicatori de program al POR furnizează informațiile
necesare evaluării.

Principalele obstacolele întâmpinate în realizarea acestei analize se referă la strategia POR, respectiv
ierarhia de obiective a programului. După cum este prezentat și în capitolele anterioare, obiectivele
POR sunt mai puțin SMART, cuantificate doar prin țintele indicatorilor de program cărora, în cele mai
multe cazuri, le lipsește valoarea de bază. Acest aspect face, practic, imposibilă o comparație între
situația anterioară implementării POR cu cea din prezent. În plus, indicatorii de rezultat reflectă într-o
măsură insuficientă obiectivul specific pe care îl reprezintă (de exemplu, doar numărul de companii
atrase în structuri de afaceri în cadrul AP1 nu oferă suficiente informații cu privire la creșterea rolului
economic al orașului beneficiar).
Pentru a realiza această activitate am utilizat tehnicile de cercetare și sursele de date menționate în
raportul preliminar, respectiv analiza documentelor relevante, interviuri și focus grupuri cu beneficiarii
și consultanții implicați în implementarea POR. În unele cazuri, au fost colectate puține informații
referitoare la efectele proiectelor și ale POR.

37

Impactul POR va fi analizat în cadrul viitoarelor evaluări de impact, preconizate a fi realizate în 2014.
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Prezentăm mai jos, pentru fiecare obiectiv specific, efectele pe care POR le preconizează în
comparație cu atingerea țintelor indicatorilor aferenți, pe fundalul evoluției contextului regional relevant
și așa cum a fost evidențiat în cercetarea de teren.
Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru
a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor - Axa Prioritară 1
Principalul efect așteptat ale axei prioritare 1, conform logicii programului, este dezvoltarea din punct
de vedere economic şi social a oraşelor asupra cărora POR intervine, prin îmbunătățirea infrastructurii
și a serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor şi a antreprenoriatului. Logica de intervenție a programului ia în considerare atât problemele
specifice orașelor mici și mijlocii, cât și cele ale disparităților de dezvoltare intra-urbane. Ca urmare a
dezvoltării acestei categorii de orașe, este de așteptat că rolul lor la nivel micro-regional (în zona lor de
influență imediată), precum și la nivel de regiune să crească, ceea ce va determina un grad mai ridicat
de dezvoltare atât a zonei de influență cât și a regiunii, în totalitatea ei. Acest ultim element al logicii de
intervenție, precum și scopul programului de a crește calitatea vieții în arealul vizat, reprezintă
impactul așteptat al POR în cadrul acestei axe.
După cum a fost menționat în secțiunea anterioară, progresul înregistrat la momentul 31 decembrie
2013 în cadrul acestei axe se referă la o serie de proiecte finalizate în domeniul infrastructurii și a
serviciilor urbane, inclusiv de transport (68), antreprenoriale (2) și sociale (45). Efectul POR (creșterea
rolului orașului de intervenție, în acest caz) ar trebui să fie mai vizibil în regiunile cu un număr mai
mare de proiecte finalizate. Totuși, din punct de vedere al dezvoltării socio-economice, aceste efecte
sunt mai puțin semnificative, în special dacă luăm în considerare faptul că proiectele antreprenoriale
finalizate au produs doar 11 noi locuri de muncă și au fost atrase un număr limitat de companii în
structurile de afaceri create. Prin îmbunătățirea infrastructurii sociale, orașele beneficiare sunt mai
aproape de obiectivul de a deține un rol sporit din punct de vedere social.
După cum se poate constata din tabelele comparative din Anexele nr. 20-27, nivelul de dezvoltare la
nivel județean/ regional a avut de suferit între 2005-2006 și 201138, în special pe fondul crizei
economice, iar POR nu a putut contracara aceste efecte negative prin efectele determinate de
intervențiile sale până la acel moment (2011).
Dacă până la data de referință a evaluării efectele POR în ceea ce privește îndeplinirea primului
obiectiv specific sunt limitate, prin implementarea tuturor proiectelor finanțate în cadrul celor 96 de
planuri integrate efectele POR vor fi vizibile cel puțin la nivel local, în funcție de dimensiunea
investițiilor totale în orașele beneficiare și eficacitatea acestora. Totuși, având în vedere numărul
scăzut al proiectelor care vizează dezvoltarea infrastructurii de afaceri și mai ales natura proiectelor de
acest tip finanțate în cadrul acestei axe prioritare (cu o accentuată componentă imobiliară), și ținând
cont și de contextul actual al crizei economice, efectele POR vor fi probabil mai mici decât au fost
estimate inițial.
Indicatorii de program utilizați pentru axa prioritară 1 furnizează puține informații în ceea ce privește
eficacitatea intervențiilor programului creșterii rolului orașelor beneficiare asupra zonelor de influență
ale acestora, dar și din punctul de vedere al efectelor așteptate la nivelul diferitelor tipuri de orașe
vizate (mici, mijlocii). Același lucru se constată și în cazul indicatorilor de program aferenți intervențiilor
POR care vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport urbane. Această constatare este
importantă în condițiile în care AP 1, și nu AP 2, ar trebui să aibă un efect semnificativ în
îmbunătățirea infrastructurii de transport urbane, având în vedere că majoritatea proiectelor de acest
tip sunt finanțate în cadrul AP 1.
Cercetarea de teren a evidențiat o serie de intervenții finanțate în cadrul AP 1 care au avut efecte
notabile asupra vieții sociale și economice a orașelor beneficiare. De exemplu, reabilitarea centrului
istoric al Timișoarei și reabilitarea canalului BEGA au dat un nou impuls activităților economice în
zonă, prin facilitarea turismului și activităților de agrement. Similar, în cazul reabilitării cetății Alba Iulia.

În unele județe rata șomajului a scăzut, dar tendința nu este generală și este completată de scăderea numărului de persoane
active, ceea ce indică faptul că scăderea șomajului este mai degrabă circumstanțială și determinată eventual de alți factori (de
exemplu migrație) decât de creșterea economică sustenabilă.
38
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Dacă înainte de implementarea proiectului zona nu era utilizată în niciun fel, după reabilitarea
traseelor de vizitare, a monumentelor istorice și a spațiilor verzi, în prezent în zona cetății se
organizează un număr foarte mare de evenimente, cu efecte benefice din punct de vedere economic,
social și cultural la nivelul întregului oraș. În București (sectorul 2) și Slatina sistemele video de
supraveghere instalate au determinat scăderea infracționalității în zonă, vizibil după numărul, și el în
scădere, al intervențiilor forțelor de ordine.
Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a
legăturilor lor cu arealele înconjurătoare - Axa Prioritară 2
AP 2 este complementară AP 1 în ceea ce privește maximizarea efectelor de propagare a dezvoltării
în zonele de influență ale orașelor prin creșterea siguranței în trafic, dar și prin dezvoltarea unei
infrastructuri rutiere menite a îmbunătăți gradul de accesibilitate a localităților, atât în interior (între
arealele funcționale ale orașului), cât și din exterior (între oraș, arealul lui extern și dincolo de acesta).
Conform logicii de intervenție a POR, un grad ridicat de accesibilitate va facilita mobilitatea populației,
a bunurilor și a serviciilor, acest fapt conducând la dezvoltare micro-zonală (inclusiv prin crearea de
locuri de muncă în zone rurale adiacente), cu efecte pozitive la nivel întregii regiuni. Totodată, POR își
propune în cadrul acestei axe o abordare care ia în considerare posibilitățile de optimizare a utilizării
transportului public, precum și atragerea în circuitul economic a zonelor cu o dezvoltare structurală
deficitară.
Conform indicatorilor de program aferenți axei prioritare 2, POR contribuie prin intervențiile finanțate la
creșterea accesibilității din exterior spre interior a orașelor beneficiare sprijinite financiar. Mai precis,
aceasta presupune reabilitarea drumurilor județene (1.171 kilometri de drumuri județeane, respectiv 22
de kilometri de șosele de centură). Totuși, efectul produs este de mici dimensiuni, având în vedere că
acestea reprezintă aproximativ 3% din totalul drumurilor județene din Romania. Efectul POR asupra
acestui tip de accesibilitate ar fi fost mai ridicat dacă planurile inițiale de finanțare a șoselelor de
centură a orașelor s-ar fi materializat și dacă abordarea ar fi fost integrată, în sensul în care toate cele
trei tipuri de intervenții, în special drumuri județene și șosele de centură, ar fi fost parte a unui unic
sistem rutier micro-regional. Efectul POR în ceea ce privește accesibilitatea internă a orașelor se
datorează mai degrabă intervențiilor în infrastructura rutieră urbană finanțate în cadrul AP 1. În cadrul
AP 2, POR va contribui într-o mică măsură la fluidizarea traficului urban (prin cei 282 de kilometri de
străzi orășenești reabilitate), la reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi
traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă.
Deși se poate aprecia că POR are efecte în ceea ce privește creșterea gradului de accesibilitate a
orașelor/ zonelor de intervenție, aceste efecte nu sunt cuantificate în acest moment, nici prin
calcularea diminuării timpului necesar pentru parcurgerea distanțelor ca urmare a reabilitării
infrastructurii rutiere (cel mai relevant indicator pentru obiectivul specific al axei) și nici prin
determinarea creșterii traficului de pasageri și mărfuri. Din acest motiv, studiile de trafic care sunt în
curs de realizare sau vor fi realizate de beneficiari la finalizarea proiectelor vor putea distinge cu
greutate efectele realizate doar de POR, din cauza interferențelor AP 2 cu alte programe de finanțare,
în speță POS T și PNDR.
Similar cu AP 1 și luând în considerare și contextul regional schițat în Anexele nr. 20-27, efectele
intervențiilor acestei axe vor fi resimțite la nivel local/ micro-regional și vor depinde și de alți factori,
inclusiv de activitatea economică deja existentă în zonă. Este important de menționat că lungimea
drumurilor județene și comunale, precum și lungimea celor modernizate a crescut în toate regiunile (cu
excepția București-Ilfov) în intervalul 2006-2011, ceea ce indică, pe de o parte, sursele alternative de
finanțare ale acestui tip de intervenții, dar și faptul că situația infrastructurii rutiere la acest nivel se
îmbunătățește, deși poate nu în ritmul necesar.
Sistemul de indicatori utilizat pentru a monitoriza eficacitatea acestei axe prioritare nu furnizează
informații referitoare la îmbunătățirea siguranței traficului rutier, la reducerea timpului necesar pentru
parcurgerea distanțelor vizate, precum și la optimizarea utilizării transportului public și la atragerea în
circuitul economic a zonelor cu o dezvoltare structurală deficitară (unde caracteristicile topografice,
evoluţiile istorice şi economice au împiedicat o dezvoltare adecvată a infrastructurii de transport), așa
cum își propune logica intervenției POR.
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Cercetarea de teren a evidențiat o serie de exemple de proiecte care contribuie la efectul scontat de
POR în cadrul acestei axe: în județul Tulcea un drum de 24 de km reabilitat cu finanțare POR a scos
din izolare trei comune, neconectate înainte de intervenția POR printr-un drum asfaltat la rețeaua
rutieră județeană. Alte proiecte cu efecte similare sunt realizate în regiunea Vest, unde se și
conștientizează faptul că acestea, deși importante la nivel local, sunt insuficiente pentru a avea un
efect propagat asupra dezvoltării economice a regiunii.
Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor - Axa Prioritară 3
Axa prioritară 3 a POR își propune să îmbunătățească infrastructura aferentă următoarelor tipuri de
unități furnizoare de servicii publice: centre sociale, spitale, ambulatorii, campusuri preuniversitare,
școli, universități, centre de formare profesională și unități pentru intervenție în situaţii de urgenţă.
Astfel, prin AP 3, POR își propune să contribuie la asigurarea unui nivel de calitate superior pentru o
serie de servicii esențiale destinate populației. Îmbunătățirea infrastructurii sociale împreună cu alte
măsuri (de exemplu, îmbunătățirea managementului spitalelor, intervenție finanțată din PO DCA), ar
trebui să conducă la o eficacitate sporită a politicilor naționale relevante și la un nivel de dezvoltare
socială de calibru european, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona și ale Strategiei
Europa 2020.
Prin îmbunătățirea calităţii acestor servicii, POR vizează îmbunătățirea stării de sănătate a populației
şi asigurarea incluziunii sociale a populaţiei sărace, în special a grupurilor defavorizate, pe piaţa
muncii. Totodată, investițiile în infrastructura de învățământ ar trebui să aibă ca efect creşterea
ocupării forţei de muncă și, pe termen lung, un impact pozitiv asupra creșterii economice. Conform
logicii de intervenție a POR, prin aceste efecte programul urmărește să contribuie la creșterea gradului
de atractivitate a regiunilor.
În ceea ce privește infrastructura de sănătate, POR și-a propus ca aceasta să ia în considerare
principiul dezinstituţionalizării promovat de politicile europene şi naţionale în acest domeniu, ceea ce a
și realizat prin finanțarea reabilitării unui număr mare de ambulatorii.
Conform performanțelor înregistrate în atingerea țintelor indicatorilor de program, efectele curente ale
POR ar trebui să fie mai vizibile în sectorul sănătății 39, prin spitalele și ambulatoriile reabilitate și prin
unitățile mobile echipate, dar aceste efecte nu sunt substanțiale, în sensul soluționării complete a
nevoilor și problemelor existente. În medie, POR a reabilitat 3,4 spitale/ ambulatorii la nivelul unei
regiuni și a echipat 88 de unități mobile/ regiune40 (mai puțin de un spital/ ambulatoriu pe județ, dar în
jur de 2 unități mobile pe județ), în condițiile în care numai în regiunea Centru existau în 2011, 5.405
unități medicale (de 60 de ori mai multe decât cele unde a intervenit POR), din care 58 de spitale.
În sectorul social, peste 28.000 de persoane beneficiază deja de centre multi-funcționale și de
rezidență reabilitate, iar numărul acestora va crește de 1,6 ori până la finalul programului (în medie
5.500/ regiune, 1,000/ județ). Este dificil de estimat dimensiunea acestui efect, având în vedere că nu
s-a realizat un studiu privind valoare lui de bază, care să detalieze și tipurile de grupuri țintă și
dimensiunea acestora. Planurile de dezvoltare regională curente și viitoare oferă informații
comparabile în ceea ce privește nivelul general al sărăciei în regiuni (de exemplu, numărul cantinelor
sociale și al beneficiarilor acestora). Pe de altă parte, aceste planuri prezintă informații sumare în
legătură cu numărul total de centre sociale, deși, acolo unde informația există, numărul acestora a
crescut între 2007 și 2011. De exemplu, în regiunea Nord-Vest numărul acestora a crescut de la 45 la
59, valoare care reprezintă aproximativ o pătrime din totalul centrelor sociale reabilitate de POR la
nivelul întregii țări. Această proporție indică faptul că efectul POR este mai semnificativ în acest
domeniul social decât în cel al sănătății.
În domeniul educației, efectele POR se resimt în special la nivelul unităților școlare aparținând
învățământului obligatoriu, având în vedere numărul mare al unităților de acest tip reabilitate în cadrul
POR la 31 decembrie 2013. Efectele sunt semnificativ mai mici, sau nule în ceea ce privește
campusurile și centrele VET, iar această situație se va păstra până la finalizarea programului.

Și proiectele în domeniul medical finanțate în cadrul AP 4 contribuie la atingerea acestui obiectiv.
În realitate, așa cum am prezentat în secțiunea anterioară, jumătate din unitățile medicale reabilitate se concentrează în două
regiuni POR.
39
40
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Comparând efectele obținute în cadrul DMI 3.4. cu situația regională în domeniului învățământului, o
regiune avea în 2011 în medie 1.000 de unități de învățământ (în scădere cu cel puțin 25% față de
anul 2006), deci de 4 ori mai multe decât cele finanțate de POR, în condițiile în care problemele
identificate de program sunt aplicabile majorității acestor unități. Extrapolând de o manieră calitativă,
cele 235 unități ce vor fi reabilitate până la finalul programului reprezintă între 2% și 3% din
dimensiunea nevoilor existente, iar efectul așteptat al POR este direct proporțional cu aceste procente.
Efectele POR în domeniile sănătate și educație au fost afectate negativ și de corelarea mai puțin
optimă între intervențiile POR și procesul de reformă derulat de ministerele de linie responsabile.
Pe lângă elementele prezentate mai sus, o altă dificultate în analiza efectelor AP 3 derivă din calitatea
sistemului de indicatori utilizat pentru monitorizarea acestei axe. Astfel, indicatorii reflectă doar
realizările imediate (output-urile), și doar parțial rezultatele așteptate în urma implementării proiectelor
finanțate în cadrul acestei axe. Prin urmare, indicatorii nu explică modul în care POR va asigura
acoperirea nevoilor identificate și, în consecință, nici modalitatea prin care se va asigura atingerea
obiectivului acestei axei. Singura excepție este indicatorul de rezultat aferent DMI 3.3, respectiv timpul
mediu de răspuns al unităților mobile. Pentru acest indicator, care prezintă și o valoare de referință,
intervențiile POR au efect (acest timp este diminuat atât în mediu rural cât și urban), însă ținta propusă
nu este încă atinsă.
Sistemul de indicatori nu furnizează informații în ceea ce privește repartizarea regională a serviciilor
de asistență medicală pe teritoriul ţării, și nici date referitoare la îmbunătățirea stării de sănătate a
populației beneficiare sau/ și înjumătățirea preconizată a duratei spitalizării, așa cum precizează logica
de intervenție a programului. Totodată, datele existente nu indică măsura în care POR a contribuit la
întărirea accesului la educaţie al copiilor din localităţi dezavantajate, în special din mediul rural, dar şi
al celor provenind din medii sociale vulnerabile ori măsura în care POR a contribuit la creșterea
gradului general de atractivitate a regiunilor 41.
Beneficiarii POR consultați în cadrul evaluării subliniază utilitatea investițiilor realizate în cadrul acestei
axe. În special unitățile mobile echipate pentru a interveni în situații de urgență și centrele sociale
reabilitate sunt considerate drept intervenții cu efecte benefice asupra calității vieții locuitorilor din
regiunile, orașele, dar și zonele rurale deservite. De exemplu, în regiunea Sud-Est sunt operaționale
două autospeciale (în Constanța și Brăila, deservite de 24 de persoane instruite) și 18 ambulanțe (3/
județ). Regiunea Nord-Vest a fost dotată cu 64 de echipamente, în pofida dificultăților de asigurare a
cofinanțării ca urmare a recesiunii economice. Dotarea cu echipamente a ambulatoriilor are efecte
directe asupra cetățeanului prin creșterea accesului la servicii medicale de calitate, dar și asupra
cadrelor medicale (de exemplu în Sălaj), motivate de cadrul de muncă adecvat. Beneficiarii apreciază
intervenția POR drept cea mai bună și coerentă axă de implementare a unei politici publice în
domeniul sănătății și un exemplu de parteneriat public-privat (în sensul de ONG – județul Ilfov).
În centrele sociale reabilitate, de exemplu centrele de îngrijire a bolnavilor de cancer în stadiu final,
căminele de bătrâni și cele pentru persoanele cu dizabilități (din regiunea Vest, județul Sălaj),
îmbunătățirea condițiilor și a calității vieții beneficiarilor este vizibilă. Beneficiarii consideră că
abordarea de succes a POR în acest domeniu ar trebui adoptată și în zonele rurale, prin intermediul
PNDR.
În domeniul educației, cercetarea de teren a întărit imaginea oferită de indicatori în ceea ce privește
efectele programului. Reabilitarea unităților de învățământ a condus la realizarea actului educațional în
condiții adecvate, iar rezultatele sunt vizibile (de exemplu, în Slatina reabilitarea liceului sportiv a dus
la obținerea de către elevi a mai multor medalii în comparație cu perioada anterioară modernizării).
Există situații când investițiile au fost realizate și în unități de învățământ din comune limitrofe care nu
mai funcționează după reorganizarea efectuată de Ministerul Educației, ceea ce anulează efectele
POR și ridică probleme de eficiență.

De exemplu indexul regional PNUD pentru dezvoltarea resurselor umane http://hdr.undp.org/en/data/trends/,dar și
http://www.adbi.org/discussion-paper/2007/05/25/2251.prc.regional.development/
http://www.uibk.ac.at/diamont/downloads/meetings/finalconference/schoenthaler.pdf
41
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Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri - Axa Prioritară 4
Împreună cu AP 1 (și POS CCE), axa prioritară 4 vizează sprijinirea sectorului privat la nivel regional și
local, propunându-și crearea de noi locuri de muncă prin intervențiile finanțate (structuri de afaceri,
situri industriale reabilitate și reintroduse în circuitul economic și microîntreprinderi sprijinite), fapt care
este de natură a stimula creșterea economică la nivelul regiunilor.
POR își propune ca, prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice la nivel regional și
local dar și prin utilizarea de către mediul privat a siturilor poluate (după ce acestea au fost în prealabil
decontaminate) să stimuleze noi investiții în afaceri sau să sprijine dezvoltarea celor existente, creând
astfel noi locuri de muncă. Totodată, în același scop, POR vizează sprijinirea microîntreprinderilor
pentru a deveni mai inovatoare și deci, competitive, în special prin transferuri tehnologice. Totuși,
logica de intervenție POR nu accentuează afilierea întreprinderilor regionale/ locale în diferite clustere
și nici integrarea acestora în lanțul de aprovizionare (value/supply-chain).
POR, prin AP 4, a întâmpinat dificultăți în reabilitarea siturilor industriale vizate, în principal din cauza
implementării acestor proiecte în comun de către autoritățile locale (beneficiari eligibili) și entitățile care
dețineau proprietatea sau concesiunea asupra siturilor vizate. Dintr-o suprafață totală de 500 ha de
situri industriale estimate inițial, doar 113 ha vor fi decontaminate până la finalul programului; până la
mijlocul anului 2013 niciun sit nu a fost reabilitat, deci din această perspectivă POR nu are încă niciun
efect. Efectele programului din perspectiva locurilor de muncă create în cadrul celorlalte domenii de
intervenție (aproximativ 7.000 în afara AP 4) compensează lipsa de performanță a DMI 4.2. În total, ca
urmare a intervenției POR în cadrul AP 4, se vor crea aproape 20.000 de locuri de muncă (în medie
2.500 pe regiune). După cum arată analiza regională comparativă, în 2011, populația ocupată a
fiecărei regiuni era de aproximativ un milion de angajați, iar județele cu cel mai mic număr de angajați
erau Botoșani și Covasna, fiecare având puțin peste 40.000 de angajați. În acest context, efectul total
al POR în cadrul AP 4 este relativ limitat (locurile de muncă create în cadrul AP 4 reprezintă
aproximativ 50% din populația ocupată a unui singur județ).
Este notabil efectul ”propagat” (the ”leverage effect”) al AP 4 în ceea ce privește contribuția privată la
investițiile realizate, efect ridicat, dacă luăm în considerare rata de confinațare de 50% (deci pentru
fiecare euro FEDR, mediul privat a cheltuit cel puțin încă 1 euro). Totuși, sistemul de indicatori al AP 4
nu furnizează informații despre investițiile (naționale și străine) pe care intervențiile finanțate le-au
determinat, deci nici despre măsura în care AP 4 a condus, în mod real, la îmbunătățirea
competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri. În același sens, acest sistem nu indică creșterea
caracterului inovator al întreprinderilor finanțate în cadrul programului.
Cercetarea de teren a evidențiat centre de afaceri (în regiunea Vest) a căror rată de ocupare de 80%
depășește ținta indicatorului de program de 50%. În aceeași regiune, se pare că intervențiile în cadrul
DMI 4.3 au fost concentrate în medicină, ceea ce întărește efectul programului la nivel regional în
domeniul sănătății. Beneficiarii DMI 4.3 au identificat efectele pozitive ale finanțării POR:
echipamentele noi le-au permis furnizarea de noi servicii, mai performante, a crescut prestigiul firmei
la nivel național și numărul clienților, ceea ce s-a reflectat în numărul de angajați și dinamica cifrei de
afaceri.
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor - Axa Prioritară 5
Efectele axei prioritare 5 le completează pe cele ale AP 1, întrucât aceste intervenții, prin finanțarea
proiectelor care vizează reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural din mediul urban, acționează în
direcția valorificării potențialului turistic al orașelor.
Și această axă prioritară își propune să contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor prin crearea
de noi locuri de muncă în urma implementării proiectelor finanțate. Acestea vizează valorificarea şi
promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum și
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement. Proiectele finanțate ar trebui să
determine includerea zonelor de intervenție în circuitul turistic având în vedere creşterea calitativă, la
standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului de diferite tipuri (de exemplu,
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turism de aventură și de tip MICE42). Acest fapt ar trebui să contribuie la creșterea numărului de turişti,
inclusiv a celor străini. Așteptările explicite ale POR sunt că și aceste efecte vor avea un impact pozitiv
asupra atractivității regiunilor.
După cum am prezentat în secțiunea anterioară, dacă luăm în considerare performanța programului
din perspectiva atingerii țintelor indicatorilor, efectele intervențiilor POR finanțate în cadrul DMI 5.2 și
care vizează creșterea numărului de turiști vor fi peste așteptări la finalul programului (496.660 turiști).
Date referitoare la efectele similare ale DMI 5.1 și DMI 5.3 nu sunt furnizate de indicatorii de program.
De asemenea, indicatorii de program nu prezintă informații despre efectele totale ale AP 5 din această
perspectivă. Ca și în cazul AP 4, unde intervențiile în mediul privat au creat cele mai multe locuri de
muncă, efectele preconizate ale DMI 5.2 din această perspectivă vor fi, cel mai probabil, peste nivelul
așteptărilor. Totuși, aceste noi locuri de muncă sunt, în cea mai mare parte, sezoniere, și este foarte
posibil ca această valoare să se înjumătățească dacă se au în vedere doar locurile de muncă cu
normă întreagă (norma întreagă înseamnă aproximativ 220 de zile lucrătoare/ an).
După cum este evidențiat în contextul regional prezentat în Anexele nr. 20-27, numărul turiștilor la
nivelul regiunilor a crescut semnificativ în 2011 comparativ cu 200543, iar această evoluție poate fi și
efectul intervențiilor sprijinite din POR. De exemplu, în regiunea Centru numărul turiștilor cazați era în
2011 de 1.640,4 mii, în creștere de la 1.100 mii în 2005. Totuși, numărul total al turiștilor care vor
beneficia de intervențiile finanțate din POR (în speță cele finanțate în cadrul DMI 5.2) reprezintă doar
15% din numărul turiștilor cazați44 în regiunea Centru sau 50% din numărul total al turiștilor în regiunea
Sud-Vest (426 mii turiști în 2011, cel mai mic nivel dintre toate regiunile).
În acest context efectele POR se manifestă în cel mai bun caz la nivel local, unde programul, prin
aceste intervenții, poate să aibă un efect asupra dezvoltării economice. Dimensiunea efectului este
determinată, bineînțeles, de dimensiunea și eficacitatea intervențiilor singulare, dar și de numeroși alți
factori, de la calitatea infrastructurii de transport până la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităților
turistice finanțate de POR (inclusiv centrele de promovare turistică).
Sistemul de indicatori (inclusiv cei suplimentari) ai DMI 5.3 nu furnizează informații referitoare la
efectul produs de intervenția POR asupra creşterii numărului turiştilor străini, asupra diversificării
serviciilor de turism oferite (de exemplu, MICE) și a extinderii sezonului turistic în zonele unde au fost
implementate proiectele de patrimoniu. De asemenea, indicatorii acestui domeniu nu fac referire și la
instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice româneşti.
Per ansamblu, această axă prioritară pare să aibă efecte mai mici decât cele așteptate, iar această
imagine se păstrează până la finalizarea actualei perioade de implementare a programului. Deși un
indiciu circumstanțial, situația standului României la Târgul Internațional de Turism de la Paris 45 ridică
un semn de întrebare referitor la impactul indirect la nivel central al AP 5 sau/ și la capacitatea OI
Turism de a absorbi beneficiile AP 5 a POR.
După cum a relevat cercetarea de teren, un motiv pentru performanța mai limitată a POR în cadrul AP
5 este și faptul că finanțările au fost solicitate și din partea altor categorii de beneficiari eligibili decât
cei așteptați (de exemplu, biserici, mănăstiri). Aceste finanțări solicitate au avut și dimensiuni mai mari
decât s-a preconizat inițial. Numărul limitat de centre de promovare se datorează impunerii unui
proiect standard (construcție tip) care nu a fost considerat util de către potențialii beneficiari, dar și
contractării rapide a alocării financiare. Participanții la interviurile desfășurate în cadrul acestei evaluări
au menționat castelul din Carei, Cetatea Oradea și Circuitul bisericilor de lemn din Maramureș drept
proiecte de succes finanțate în cadrul acestei axe prioritare.

42

Meetings, incentives, conferences, and exhibitions
Ceea ce ridică semne de întrebare în ceea ce privește existența unui ”eșec al pieței” în această arie.
44
Care poate fi mai mic decât numărul total al turiștilor.
45
A se vedea, de exemplu http://www.businessmagazin.ro/analize/turism/rusinos-cum-arata-standul-romaniei-la-targulinternational-de-turism-de-la-paris-11385624
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5.2.3 Concluzii
[1]

Programul Operațional Regional are sau va avea indiscutabil efecte asupra dezvoltării socioeconomice a orașelor finanțate în cadrul AP 1, dar și asupra îmbunătăţirii accesibilităţii în
orașe și regiuni și a legăturilor acestora cu arealele înconjurătoare (acest ultim efect va fi
determinat atât de intervențiile AP 2 cât și de cele finanțate în cadrul AP 1).

[2]

În ceea ce privește creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor, efectele AP 3 sunt / vor
fi vizibile în toate domeniile: social, sănătate și învățământ, dar în grade diferite, care depind și
de dimensiunea intervenției POR comparativ cu nevoile existente. De exemplu, în domeniul
social această proporție pare să fie mai ridicată, deci și efectele POR vor fi mai pregnante. În
sectoarele de sănătate și învățământ, volumul investițiilor finanțate din POR este cu mult sub
nivelul nevoilor (deci și efectele vor fi mai mici), iar în cazul infrastructurii VET, POR va avea
efecte neînsemnate.

[3]

În ceea ce privește creşterea competitivităţii regiunilor ca zone pentru dezvoltarea afacerilor,
efectul POR în cadrul AP 4, tradus prin numărul de locuri de muncă create, este comparabil
cu jumătate din populația ocupată la nivelul unui singur județ, deci este relativ scăzut. Este
notabil efectul de propagare (the leverage effect) al AP 4 în ceea ce privește contribuția
privată ridicată la investițiile realizate, datorat ratei de cofinanțare de 50%. Obiectivul POR de
a avea 50% rată de ocupare în structurile de afaceri finanțate pare destul de puțin ambițios.

[4]

Per ansamblu, efectele POR în ceea ce privește creşterea contribuţiei turismului la
dezvoltarea regiunilor sunt destul de mici în comparație cu ce s-a anticipat inițial. Departajarea
efectelor POR în cadrul acestei axe este greu de realizat, având în vedere evoluțiile
înregistrate până în prezent în anumite regiuni. Astfel, numărul total al turiștilor atrași ca
urmare a intervențiilor POR (în speță cele finanțate în cadrul DMI 5.2) reprezintă doar 15%
din numărul turiștilor cazați în regiunea Centru sau 50% din numărul total al turiștilor
înregistrați în regiunea Sud-Vest (care, cu un număr de 426 mii turiști în 2011, se clasează pe
ultimul loc comparativ cu celelalte regiuni).

[5]

Deși POR produce indubitabil efecte, acestea sunt mai puțin vizibile dacă nu sunt orientate
corespunzator. Astfel, la nivelul zonelor unde au fost realizate mai multe intervenții POR,
acestea au avut un impact considerabil. De exemplu în Timișoara, pol de creștere, se
implementează 24 de proiecte POR care au deja efecte vizibile, sau în județul Teleorman
unde sunt implementate sau în curs de implementare 47 de proiecte POR. Cu excepția
proiectelor din cadrul AP 1, celelalte intervenții POR nu sunt suficient de concentrate la nivel
regional sau local, deci este posibil ca potențialul efect sinergic dintre acestea să nu fie
materializat nici până la finalul programului. După cum se menționează anterior, efectele POR
sunt limitate și prin dimensiunea lor în comparație cu nevoile regiunilor. În acest context, este
posibil ca efectele cumulate la nivel regional (impactul intervențiilor POR) să fie limitat.

[6]

Un obstacol semnificativ în analiza efectelor produse de program este constituit de nivelul
scăzut de acoperire (coverage)46 al sistemului de indicatori de rezultat POR. În mare parte,
acești indicatori furnizează o serie limitată de informații, care nu reflectă atotcurinzător efectele
și eficacitatea POR.

[7]

Analiza a evidențiat un aspect esențial pentru eficacitatea POR: necesitatea integrării și
coordonării intervențiilor programului cu cele planificate în cadrul altor programe de finanțare
sau politici naționale. În lipsa acestei coordonări și integrări între program și celelalte
intervenții vizate, efectele și eficacitatea POR nu vor reflecta potențialul programului de a
soluționa problemele vizate.

”Coverage” (sau ”acoperire”) este unul din cele trei criterii pe care un sistem de indicatori ar trebui să le îndeplinească,
conform
Liniilor
Directoare
ale
DG
Regio
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd2indic_082006_en.pdf. Aceste trei criteria au fost utilizate
pentru a analiza sistemul de indicatori POR în cadrul ”Raportului de analiză privind indicatorii utilizați în monitorizarea și
evaluarea instrumentelor Structurale în Romania” și se referă la măsura în care obiectivele unui program sunt reflectate/
acoperite de indicatorii aferenți. Cu alte cuvinte, măsura în care rata de atingere a indicatorilor reflectă îndeplinirea obiectivelor
programului.
46
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5.2.4 Recomandări
[1]

Pentru a asigura o eficacitate sporită, în perioada de programare viitoare logica de intervenție
a programului ar trebui să vizeze, în special, o abordare integrată și strategică a finanțării (de
tipul celei folosite în cadrul AP1), pentru a evita disiparea resurselor și, în consecință, a
efectelor, pentru acele domenii unde o astfel de abordare este posibilă și relevantă. Adoptarea
acestei abordări de către AM POR este posibilă din momentul programării, dar ar trebui
materializată și prin introducerea în grila de evaluare a cererilor de finanțare a unor criterii care
să favorizeze selectarea proiectelor/ grupelor de proiecte cu potențial sinergic.

[2]

În perioada de programare viitoare, AM POR trebuie să se asigure că sistemul de indicatori
asigură o acoperire adecvată a obiectivelor POR, pentru ca acest sistem să reflecte, în mod
real, eficacitatea programului47. Mai precis, toate aspectele exprimate în cadrul unui obiectiv
trebuie să aibă un indicator de rezultat aferent.

[3]

Pentru viitoarea perioadă de programare, AM POR trebuie să monitorizeze
complementaritatea altor programe de finanțare sau politici naționale cu intervențiile POR, nu
doar la momentul programării și la cel al evaluărilor intermediare, pentru a se evita situațiile în
care efectele POR sunt afectate de aceste intervenții paralele.

A se vedea concluzia 6 de mai sus pentru detalii în ceea ce privește definiția criteriului ”acoperire”.

47
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5.3 Funcţionarea sistemului
monitorizare a proiectelor

de

colectare

a

datelor

și

de

5.3.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE6. Funcţionarea sistemului de colectare a datelor/ de monitorizare a proiectelor asigură furnizarea
eficientă a informaţiilor necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de axă prioritară şi
program, precum şi a informaţiilor necesare evaluării?

5.3.2 Analiza și constatări
Abordare metodologică
Cercetarea și analizele efectuate în cadrul acestei activități au identificat o serie de aspecte care au
permis aprofundarea abordării metodologice propuse în cadrul raportului preliminar. Această
aprofundare a fost necesară în condițiile în care cercetarea de teren a relevat faptul că SMIS CSNR
nu este utilizat în procesul de monitorizare. Reiterăm în acest context că analizele realizate în această
secțiune se axează pe problematica monitorizării performanțelor fizice a programului prin intermediul
indicatorilor, care ilustrează eficacitatea programului, și nu pe monitorizarea progresului 48 sau
monitorizarea financiară.
După cum a fost prezentat și în cadrul raportului preliminar, tehnicile de cercetare și sursele de date
utilizate au constat în parcurgerea documentelor relevante (inclusiv a Raportului de analiză a
sistemului de indicatori utilizat pentru monitorizarea și evaluarea instrumentelor structurale în
România, realizat de ACIS și finalizat în anul 2011), analiza rezultatelor cercetării de teren (interviuri și
focus-grupuri), dar și analiza datelor funizate de beneficiar.
Pentru această activitate s-au luat în calcul prevederile relevante și nivelul de experiență existente la
momentul stabilirii sistemului de indicatori POR, dar și evoluțiile ulterioare în domeniu, pentru ca
rezultatele acestei analize să fie cât mai utile în dezvoltarea sistemului de indicatori pentru viitoarea
perioadă de programare. În acest sens am schițat un cadru conceptual (a se vedea Anexa nr. 28)
care a fost utilizat ca referință generală pentru analiza și constatările de mai jos.
Analiză și constatări
Sistemul de monitorizare POR este unul tradițional și nu unul bazat pe rezultate (result-based
monitoring MBR)49. Dacă primul tip de sistem se limitează la monitorizarea resuselor financiare
(inputs), a activităților și a realizărilor imediate (la nivel de proiect și program), MBR combină
abordarea tradițională cu analiza rezultatelor și a impactului (denumite generic și efecte). Valoarea
adăugată a MBR este capacitatea de a oferi recomandări pentru îmbunătățirea teoriei schimbării
programului: cu alte cuvinte, cum pot fi ajustate input-urile și activitățile pentru a se maximiza efectele
programului.
Conform ultimei versiuni a procedurii POR de monitorizare a proiectelor, atribuțiile aferente acestei
funcții sunt împărțite între AM (Direcția Monitorizare) și OI. Sistemul este mai degrabă centralizat și cu
un grad de încărcare ridicat, o serie de activități fiind realizate atât de AM, cât și de OI. Împreună,
Mangerul de contract/ regiune DM AM POR și ofițerul de monitorizare OI urmăresc gradul de realizare
a indicatorilor aşa cum aceştia au fost prevăzuţi în cererea de finanţare, anexă la contractul de
finanţare. Instrumentele de monitorizare sunt clasice (rapoarte și vizite de monitorizare), iar ofițerii de
proiect din cadrul OI sunt responsabili cu introducerea datelor în SMIS CSNR. Procedura prevede o

Denumit și progres fizic, titulatură menținută din perioada în care România beneficia de asistență de pre-aderare. În acest
raport utilizăm termenul ”fizic” doar pentru a face referire la performanța fizică a programului, cu alte cuvinte la gradul de
atingere a țintelor indicatorilor.
49
The road to results: Designing and Conducting Eff ective Development Evaluations, Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist WB
2009, pagina 105
48
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serie de etape care se suprapun: fiecare OI transmite către AM, trimestrial, un raport de monitorizare
(RTM)50, redactat pe baza rapoartelor trimestriale/ lunare ale Beneficiarilor și un raport trimestrial de
monitorizare pentru perioada ex-post, redactat pe baza rapoartelor de durabilitate ale beneficiarilor
(TRTMe), și acestea din urmă, în totalitatea lor, sunt anexate TRM în versiune electronică, deci sunt
verificate atât la nivel de OI, cât și la nivel de AM.
Calitatea actului de monitorizare depinde atât de capacitatea de verificare a OI, cât și de cea de
îndrumare a AM, inclusiv în ceea ce privește cunoștințele tehnice necesare pentru a acoperi diferitele
tipuri de proiecte și beneficiari din cadrul POR. Agregarea informațiilor de la nivel de proiect la nivel
regional este realizată de către OI (prin intermediul TRM), iar agregarea la nivel de program este
realizată de către DM AM POR, pe baza datelor regionale. Pe baza analizei TRM, DM a AM POR
realizează Raportul Global de Monitorizare care este aprobat de directorul general AM POR. Conform
procedurii, datele la nivel de program (conform Raportului Global de Monitorizare) sunt furnizate
DAMPOR de către DM de două ori pe an, cu 30 de zile înainte de fiecare reuniune a CM.
Strategia de eșantionare aplicată de POR pentru efectuarea vizitelor de monitorizare nu pare să
asigure un grad de acoperire ridicat, dacă doar 50% dintre proiectele POR sunt vizitate de ofițerii de
monitorizare51. Între 4 vizite de monitorizare pe an (dacă luăm în calcul numai cele 1,131 de proiectele
finalizate în decembrie 2012) și 12 vizite de monitorizare pe an (dacă luăm în calcul toate proiectele
POR) pentru un ofițer de monitorizare la nivel de DM AM POR (27 ofițeri) reprezintă un grad de
încărcare optim (maxim 1 vizită pe lună). Această activitate a fost restrânsă în ultima perioadă, din
cauza preluării funcției de aprobare a actelor adiționale de către DM de la Serviciul Contractare.
În totalitatea lui, procesul de monitorizare a proiectelor prin raportări și vizite este considerat util de
majoritatea beneficiarilor consultați pe parcursul desfășurării cercetării de teren, prin ordinea pe care o
instituie și prin elementele de prevenție și sprijin pe care le deține. Beneficiarii se simt susținuți de
ofițerii de monitorizare și aceasta contribuie la atingerea țintelor indicatorilor la nivel de proiect.
Deficiențele identificate se referă în special la lipsa unui sistem IT care să permită încărcarea în format
electronic a rapoartelor de progres direct de către beneficiar. În consecință, operarea pe suport de
hârtie sporește volumul de muncă, accentul fiind, din această perspectivă, plasat mai degrabă pe
formă, nu pe fond. SMIS CSNR, în varianta lui actuală, nu este considerat util, inclusiv pentru că
solicită introducerea unor informații redundante. Neavând acces la SMIS CSNR, beneficiarii nu au
ownership asupra acestuia.
Un alt aspect pozitiv al sistemului de monitorizare POR este etapa acestuia ex-post, asigurată atât prin
vizite la fața locului cât și prin rapoarte de durabilitate. Această abordare este o bună practică și ar
trebui să fie adoptată și de alte programe operaționale din România, deficitare din acest punct de
vedere.
Dincolo de constatările pozitive de mai sus, principale deficiențe identificate în ceea ce privește
sistemul de colectare de date aferente indicatorilor sunt următoarele:
1
2
3
4
5
6

Colectarea deficitară de date de la nivel de proiect pentru o serie de indicatori de program;
Corelarea insuficientă a nivelului de monitorizare fizică la nivel de proiect cu cel la nivel de
program;
Necolectarea/ necalcularea preliminară a indicatorilor pentru care datele nu sunt colectate de la
nivel de proiect, demers pentru care sunt necesare studii speciale;
Lipsa unor exerciții analitice care să reevalueze țintele indicatorilor pe baza evoluțiilor reale ale
acestora;
Capacitate limitată a funcției de monitorizare fizică la nivel de program;
SMIS CSNR continuă să nu fie suficient de funcțional pentru a fi utilizat în procesul de
monitorizare;

Care conține informații referitoare la toate trei tipurile de monitorizare: de progres, financiar și fizic.
Vizitele la fața locului se efectuează de către AM POR și OI. Vizitele AM POR sunt realizate anual, pe un eșantion ce trebuie
să reprezinte 10% din numărul total de proiecte pentru fiecare DMI în parte, cu excepția DMI 4.3 şi DMI 5.3 pentru care
eșantionul trebuie să reprezinte un procent de 5% din numărul total de proiecte aferente fiecăruia din cele două DMI. OI
efectuează vizite trimestrial pentru un eșantion de minim 50% din numărul total de proiecte la nivelul fiecărui DMI, în ordinea
descrescătoare a riscului. Buna practică solicită ca fiecare proiect, indiferent de nivelul de risc, să primească o vizită de
monitorizare pe parcursul implementării.
50
51

108

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

7

Indicatorii utilizați de sistemul POR asigură doar parțial informațiile necesare evaluării.

Colectarea deficitară de date de la nivel de proiect pentru o serie de indicatori de program
După cum a fost prezentat în secțiunile anterioare pentru o serie de indicatori de program datele
aferente au fost colectate deficitar. Este vorba în speță de indicatorii:



Numărul locuitorilor care beneficiază de implementarea proiectelor (AP 1), pentru care valoarea ce
se va realiza la finalul programului este mai ridicată decât numărul de locuitori ai țării;



Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată (DMI 3.1) pentru care trebuiau
colectate și raportate date referitoare la numărul acestora pe zi, dar pentru care beneficiarii au
utilizat un alt orizont de timp;



Numărul înnoptărilor în infrastructura de cazare reabilitată/ modernizată/ echipată (DMI 5.2) pentru
care datele nu sunt colectate la nivel central, deși la nivel regional o serie de date există. Când
acestea există, sunt colectate pentru indicatorul Creșterea numărului de înnoptări (%) astfel încât
nu este clar dacă datele raportate reprezintă numărul absolut al înnoptărilor sau creșterea
acestora (în unele regiuni valoarea introdusă este 30, în altele peste 300).



Numărul vizitatorilor în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (DMI 5.3) pentru
care datele se colectează la nivel regional (mai puțin în regiunile București-Ilfov și Nord Vest), dar
acestea nu sunt disponibile la nivel central.

De departe indicatorul Numărul de locuri de muncă create a ridicat cele mai mari probleme în
colectarea datelor de către beneficiari. Cercetarea de teren a evidențiat eterogenitatea datelor
raportate către AM: în categoria locurilor de muncă create au fost incluse și cele ocupate de angajații
indirecți (așa cum au fost numiți de beneficiari), respectiv angajații care au reabilitat clădiri/ angajații
temporari ai firmelor de construcții, și care nu reprezintă un efect sustenabil al intervenției. De
asemenea, au fost raportate și locurile de muncă temporare, determinate de caracterul sezonier al
activităților de turism, fără a se calcula printr-o metodologie clară și aplicată unitar.valoarea acestor
indicatori exprimată în locuri de muncă cu normă întreagă. Faptul că au fost solicitate dovezi ale
angajării pentru justificarea atingerii țintei indicatorului nu schimbă abordarea deficitară a procesului de
colectare și raportare a acestui indicator. Cercetarea de teren a evidențiat și cazuri de supraestimare a
țintei acestui indicator la nivel de proiect la momentul depunerii cererii de finanțare, în vederea creșterii
șanselor proiectului de a fi selectat în procesul de evaluare.
În dificultate s-au aflat și APL care, prin majoritatea proiectelor implementate, contribuie mai degrabă
indirect la crearea de locuri de muncă (în cazul intervențiilor publice, acesta este mai degrabă indicator
de impact). In acest caz, atingerea țintei indicatorului a depins și de deciziile guvernamentale de a
sista angajările în sistemul public. Soluția găsită în cazul acestui grup țintă a fost acordarea unor
derogări, astfel încât acest indicator să fie atins după 5 ani, respectiv în perioada de monitorizare postimplementare.
Colectarea deficitară a informațiilor referitoare la indicatorii menționați mai sus derivă din lipsa unor
definiții clare ale acestora și a unor proceduri concrete de colectare și raportare de date (de către
beneficiari) și de agregare (de către OI/ AM). Procedura de monitorizare proiecte deține lista
indicatorilor, dar nu conține nicio altă informație referitoare la definirea indicatorului (de exemplu, ce se
întelege prin loc de muncă nou creat sau loc de muncă menținut), frecvența și momentul în timp cînd
datele trebuie colectate (de exemplu lunar/ trimestrial/ anual, în luna a treia a anului sau în luna a treia
de implementare a proiectului)52. Procedura prevede doar că datele trebuie raportate trimestrial/ lunar
și ex-post, prin raportul de durabilitate, dar nu explică, pentru fiecare indicator, care este metodologia
de colectare și agregare, prin intermediul unor fișe de indicatori individuali53. Nici procedura de
monitorizare a programului (vezi mai jos), nu deține aceste informații. Conform celor discutate cu
Direcția Monitorizare (Proiecte), indicatorii sunt luați în calcul doar la finalizarea tehnică/ fizică a
proiectului sau o dată la doi ani pentru DMI 4.1 și DMI 4.2, conform ghidului solicitantului.

O frecvență prestabilită și un moment unic în timp pentru colectarea valorii unui indicator asigură comparabilitatea datelor de
la un proiect la altul.
53
A se vedea, de exemplu, pagina 73 din studiul elaborat de DG Agri (2004) și care poate fi consultat la următoarea
adresă:http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/indicator_rd/index_en.htm
52
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După cum se menționează mai sus, calitatea actului de monitorizare depinde atât de capacitatea de
verificare a OI, cât și de cea de îndrumare a AM. Îndrumarea mai puțin eficientă la nivel de AM a
determinat propagarea unor efecte negative, atât la nivel de OI, cât și la nivelul beneficiarilor. La
acesta din urmă, procesul de învățare este parțial de succes, la fel ca în cazul palierelor superioare
(AM și OI). Deși unii beneficiari consideră indicatorii ca fiind logici și ușor de demonstrat, îi clasifică de
o manieră diferită de practica programului, de exemplu:



Indicatori direcți: suprafața reabilitată, echipamente achiziționate și clădire reabilitată;



Indicatori indirecți: creșterea numărului de consultații; creșterea numărului de persoane tratate în
ambulatoriu;



Indicatori post-implementare: creșterea numărului de cadre medicale.

Totuși, faptul că toți beneficiarii consultați definesc un proiect de succes prin eficacitatea acestuia
(atingerea țintelor indicatorilor) demonstrează că aceștia au o anumită înțelegere a culturii de
evaluare. Acest fapt constituie un punct de plecare pentru întărirea capacității de monitorizare și
evaluare a beneficiarilor.
Corelarea insuficientă a nivelului de monitorizare fizică la nivel de proiect cu nivelul de program
Așa cum s-a menționat anterior, lipsa unor proceduri clare pentru colectarea și agregarea datelor a
condus la abordarea mai puțin eficace a procesului de pregătire și evaluare a cererilor de finanțare.
Ghidurile solicitanților, activitățile de informare și promovare, precum și nivelul de cunoștințe al
consultanților cooptați în procesul de elaborare a cererilor de finanțare nu au indus clar idea că
indicatorii de program trebuie să fie asumați de către beneficiarii proiectelor54. Pe de altă parte,
solicitanțiilor li s-a permis formularea de indicatori specifici la nivel de proiect de o manieră nelimitativă,
cererile de finanțare cu un număr mai mare de indicatori și cu ținte ridicate ale acestora obținând un
punctaj mai mare conform grilelor de evaluare. Nu s-a comunicat cu claritate că acești indicatori se vor
monitoriza pe durata implementării proiectului, ca parte a contractului de finanțare și nici că
neîndeplinirea acestor ținte va duce la corecții financiare (prevedere apărută in 2011). Rezultatul este
un proces de monitorizare fizică la nivel de proiect mai puțin eficace – în sensul că acesta, deși
consumator de timp, nu este în totalitate util nici pentru demonstrarea eficacității programului, și nici a
proiectului. Acest lucru se intâmplă, pe de o parte, deoarece mulți indicatori sunt slab formulați, și, în
consecință, nu se poate demonstra atingerea lor ulterioară. Pe de altă parte, beneficiarii nu își
asumă55 lista indicatorilor propuși (nu sunt creatorii de drept), aceștia fiind formulați de consultanți
externi (în contextul în care beneficiarii nu au resurse interne suficiente pentru pregătirea proiectelor).
De exemplu, în cadrul AP 1, sistemul de indicatori al unor proiecte a inclus: metri liniari de gard
instalat, număr de plante sădite, coșuri de gunoi instalate, reducerea pierderii de apă, scăderea
poluării în zonă, ultimele două fiind extrem de dificil de cuantificat și demonstrat.
După cum a fost identificat și de Raportul de Analiza a indicatorilor elaborat de ACIS/ MFE în 2011,
este necesară elaborarea unor proceduri comune de lucru în ceea ce privește monitorizarea și
raportarea indicatorilor, pentru toate părțile implicate: ACIS/ MFE, AM, OI și beneficiari, care să fie
utilizate și ca punct de plecare pentru întărirea capacității de colectare/ raportare/ monitorizare a
acestora.
Calcularea preliminară a indicatorilor pentru care datele nu sunt colectate de la nivel de proiect
În sistemul POR există o serie de indicatori de program pentru care valorile nu sunt colectabile de la
nivel de proiect. Dacă inițial numărul acestora era mai ridicat (o serie largă de indicatori de rezultat se
exprimau procentual și calcularea valorii lor necesita un algoritm de agregare și valoarea lor de bază),
în acest moment doar trei indicatori se mai încadrează în această categorie:



Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%)

Deși atât ghidul solicitantului, cât și formularul cererii de finanțare fac trimiteri la indicatorii menționați în DCI.
În sensul de a avea ”ownership”.

54
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Creşterea traficului de pasageri (%)



Rata de ocupare în structuri de afaceri (%)

După cum s-a menționat anterior, colectarea datelor pentru acești indicatori se va realiza la finalizarea
proiectelor, în procesul de monitorizare ex-post. Metodologia de colectare propusă în acest moment
este sondajul, dar nu există informații suplimentare referitoare la modul de aplicare a acestei metode.
În plus, pentru indicatorii referitori la creșterea traficului de mărfuri și pasageri, este necesar mai mult
decât un sondaj. Mai precis, trebuie realizat un studiu de trafic, iar acesta se axează în speță pe
măsurători ale traficului la (aceleași) intervale bine stabilite de timp. Procedural, un astfel de studiu a
fost anexat cererii de finanțare, și acesta ar putea constitui valoarea de bază a indicatorului la nivel de
proiect, dar se pare că raportul de durabilitate nu solicită beneficiarilor să prezinte un nou studiu de
trafic la finalizarea investiției – deci performanța proiectului din perspectiva acestui indicator nu se
poate calcula. În practică, beneficiarii consultați sunt conștienți de necesitatea realizării acestui studiu,
dar nu de faptul că există un studiu inițial de trafic sau că acesta este util pentru a compara valorile și
a identifica performanța proiectului. Din nou, lipsa unor valori de referință (cu câte procente crește
traficul dacă se reabilitează un kilometru de drum) a condus la dificultăți în evaluarea cererilor de
finanțare de către evaluatorii externi.
Chiar dacă lucrurile sunt mai simple în ceea ce privește cel de-al treilea indicator, Rata de ocupare în
structuri de afaceri, nici pentru acesta nu s-a realizat nicio estimare a valorii lui pe durata implementării
programului.
Pe lângă cele menționate mai sus, nu există o metodologie de agregare a valorilor acestor indicatori
de la nivel de proiect la nivel de program. Această calculare/ colectare preliminară ar fi trebuit realizată
cel puțin ca un exercițiu pilot care ar fi explorat metodologia necesară pentru analiza finală, ar fi testat
realismul țintelor propuse și ar fi estimat dacă progresul înregistrat va permite atingerea acestora până
la finalizarea programului. Dacă acest calcul se realizează doar la finalul proiectelor/ programului, și
doar în acest moment se observă că ținta nu a fost atinsă, nu se mai poate lua nicio măsură de
ajustare a situației. În acest context sistemul de indicatori nu mai poate să își atingă propriul obiectiv,
de a sprijini eficientizarea managementului POR 56, și devine, astfel, ineficace.
Transformarea automată a indicatorilor inițial exprimați în valori procentuale în indicatori simpli (cu
ținte exprimate în valori relative), a constituit o involuție a sistemului de monitorizare fizică a POR.
Reevaluarea țintelor indicatorilor pe baza evoluțiilor din implementare
După cum se menționează în secțiunea 4.1.2, o variație de +/- 15% față de țintă poate să se datoreze
unor probleme apărute în implementare, dar în lipsa unor astfel de dificultăți în procesul de
implementare, astfel de depășiri sau neatingeri ale țintei indică mai degrabă o subestimare sau
supraestimarea a țintei.
În cazul POR primele depășiri ale țintei unor indicatori s-au realizat încă din anul 2010, valorile au
crescut în 2011, însă doar raportul anual de implementare din 2012 a evidențiat această problemă prin
analiza modului în care țintele indicatorilor vor fi atinse pe baza angajamentelor asumate la nivel de
proiect.
Din 50 de indicatori, 7 nu au valori la finalul programului, iar din cei 43 rămași, 33 au un nivel de
realizare mai mare sau mai mic cu 15% comparativ cu ținta stabilită. Există situații (în special pentru
nivelurile scăzute de realizare) în care această situație este explicabilă prin problemele intervenite în
implementarea programului, dar și prin raportare mai puțin adecvată de date (după cum a fost analizat
mai sus). În restul cazurilor (de exemplu, Persoane care beneficiază de centrele sociale reabilitate,
pentru care ținta va fi depățită de 4,5 ori până la finalizarea programului), performanțele înregistrate în
atingerea indicatorilor se datorează mai degrabă subestimării sau supraestimării țintelor la momentul
programării. Acest lucru derivă din necalcularea valorilor de bază ale indicatorilor, dar și din
cunoașterea mai puțin aprofundată a a grupurilor țintă vizate de intervențiile POR, dar și a problemelor
pe care programul și le propune să le rezolve.

Conform procedurii de monitorizare și raportare POR, pagina 13
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În opinia evaluatorilor, indicatorii nu au cum să fie doar orientativi (așa cum a reieșit în urma
interviurilor), deoarece neatingerea lor creează implicații ulterioare57 nefaste, afectând eficacitatea
programului. După cum este prezentat în cadrul conceptual anexat, țintele reprezintă un angajament
politic referitor la rezolvarea unor probleme (scopul pentru care sunt consumate fondurile publice). În
consecință, țintele trebuie să ofere informații adecvate despre eficacitatea intervenției, cu alte cuvinte
despre măsura în care banii publici investiți au soluționat problema vizată.
Adoptarea conceptului de formulare dinamică a indicatorilor (ajustarea țintelor pentru a lua în calcul
evoluția valorii de bază a acestuia) ar putea fi soluția care să conducă la un sistem de monitorizare cu
ținte estimate de o manieră adecvată pentru POR.
Capacitatea limitată a funcției de monitorizare fizică la nivel de program
Deficiențele menționate mai sus se datorează în mare parte unei capacități limitate a funcției de
monitorizare fizică la nivel de program, fapt care a condus la un sistem de monitorizare insuficient
articulat și la o insuficientă cultură de monitorizare bazată pe rezultate la nivel de program. Măsurile
adoptate în ceea ce privește sistemul de indicatori (2009-2010) au adus îmbunătățiri, dar doar din
punctul de vedere al etichetei și unității de măsură a indicatorilor, al gradului de acoperire58 a
obiectivelor programului (prin introducerea unor indicatori suplimentari) și al asigurării coerenței între
programe și la nivel de CSNR (prin etichetarea similară a acelorași indicatori și prin introducerea
action categories în SMIS CSNR). După cum s-a menționat anterior, o serie semnificativă de
deficiențe persistă, iar faptul că primul exercițiu de previziune cantitativă 59 a modului în care țintele
indicatorilor vor fi atinse la finalul programului a fost realizat doar la începutul anului 2013, probează
constatarea evaluării.
Instituțional vorbind, nu este foarte clar unde este localizată funcția de monitorizare de program:
singura legătură directă identificată între funcțiile monitorizare de proiect și de raportare la nivel de
program este obligația DM de a transmite situația indicatorilor AM POR pentru pregătirea rapoartelor
anuale de implementare și a Comitetelor de Monitorizare60.
Conform Descrierii sistemului de management și control pentru POR (Anexa 12 a Regulamentului CE
1828/2006) nu există o direcție în cadrul AM POR care realizează monitorizarea de program, actuala
Direcție Monitorizare fiind responsabilă în exclusivitate de monitorizarea la nivel de proiect. Conform
procedurii de monitorizare proiecte, Direcția de Monitorizare furnizează la finalul fiecărui an
calendaristic DAMPOR stadiul indicatorilor la nivel de proiect, până la sfârşitul lunii februarie a anului
următor, în vederea redactării raportului anual de implementare la nivel de program, precum și cu 30
de zile înainte de fiecare reuniune a CM POR. Luând în considerare și prevederile procedurii de
monitorizare de program, aceste activități de monitorizare fizică (colectarea de date de la DM în
vederea redactării RAI și a situațiilor CM) sunt singurele realizate la nivel de program.
Procedura de monitorizare și raportare POR analizată61 pleacă de la o serie de definiții incomplete ale
indicatorilor. De exemplu Indicatorii fizici ai POR sunt definiți ca Indicatori de realizare imediată
(„output”) și incluşi în documentele de programare (Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Documentul Cadru de Implementare). Potrivit acestei definiții, indicatorii de rezultat și impact nu fac
parte din categoria indicatorilor fizici. Totodată, nici această procedură nu face distincție între

Dacă această poziție ar fi corectă, principiul ar trebui să se aplice și la nivel de proiect.
Sau coverage, așa cum a fost explicat mai sus.
Prima evaluare a POR a realizat o serie de estimări, dar de natură calitativă. Rezultatele nu sunt însă integrate în raportul
anual de implementare din 2010.
60
Monitorizarea la nivel de program se realizează prin intermediul rapoartelor anuale de implementare conform RC 1083/2006,
dar prevederile acestuia (art. 66) se referă la monitorizarea programului de către Comisia Europeană (monitorizare care se
bazează pe indicatorii de program mentionați în cadrul Art. 37 (1) (c), conform Art. 66 (2)). Pentru ca această monitorizare să fie
efectuată este necesar ca programul în sine să-și monitorizeze progresul și efectele, pentru a se asigura că își atinge obiectivele
și nu doar pentru a putea raporta către Comisia Europeană. Raportul de evaluare face referire la această monitorizare a
programului de către program în sine.
61
Este neclar dacă această procedură este cea mai recent versiune, având în vedere că face referire la Direcția de Monitorizare
Proiecte și Program, denumită Direcție Monitorizare în anexa XII, precum și la alte departamente ce nu mai există în acest
moment în cadrul AM POR.
57
58
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indicatorii pentru care datele sunt colectate la nivel de proiect sau din alte surse. Șablonul inserat în
procedura de monitorizare a programului nu pare să aibe o utilitate reală în practică.
Având în vedere deficiențele încă existente în sistem, se poate spune că la rândul său, Comitetul de
Monitorizare a fost mai puțin eficace în a evidenția aceste probleme și a recomanda ajustările
necesare.
SMIS CSNR
Funcționarea inadecvată a SMIS CSNR nu este o problemă nouă. În al șaselea an de implementare a
POR (de fonduri europene, în general), SMIS CSNR nu este încă suficient de funcțional pentru a fi
utilizat în procesul de monitorizare la nivel de program, iar perspectivele de îmbunătățire în perioada
curentă de programare sunt minore62. POR utilizează alte instrumente ad-hoc (baze de date Excel)
pentru agregarea datelor de la nivel de proiect. Calitatea datelor extrase din SMIS CSNR a fost
evidențiată în cadrul secțiunilor anterioare ale raportului de evaluare.
Deși nevoia unui sistem electronic de monitorizare, inclusiv fizică, este recunoscută de toți actorii
implicați, actualul SMIS CSNR prezintă o serie de deficiențe, printre care le menționăm pe cele mai
importante:



SMIS CSNR nu permite înregistrarea de rapoarte de monitorizare decât după înregistrarea unei
cereri de rambursare, în condițiile în care, conform procedurilor POR, rapoartele de monitorizare
se transmit OI și înainte sau fără a fi, neapărat, însoțite de o cerere de rambursare;



SMIS CSNR nu permite distribuirea valorii indicatorilor pe intervale de timp (trimestru/ an);



SMIS CSNR solicită introducerea unor informații care nu sunt utile procesului de monitorizare și
management, dar, pe de altă parte, nu poate genera rapoarte consolidate, care conțin mai multe
seturi de date, extrem de benefice pentru monitorizarea programului;



SMIS CSNR a fost creat fără o consultare autentică a tuturor actorilor implicați (OI) în ceea ce
privește nevoile de colectare a datelor și de raportare a acestora. În aceste condiții, utilizatorii
SMIS CSNR au creat sisteme paralele, pliate pe cerințele de monitorizare formulate de AM. În
ceea ce privește SMIS CSNR, aceștia îl operează de o manieră ineficientă, prin introducerea
datelor manual, de pe suportul electronic furnizat de beneficiar;



Funcțiile de corectare și validare de date nu funcționează adecvat (greșelile care se fac la
introducerea datelor rămân în sistem pentru perioade îndelungate, afectând monitorizarea corectă
a proiectelor/ programului).

Indicatorii utilizați de sistemul POR asigură doar parțial informațiile necesare evaluării
După cum a fost analizat în secțiunea 4.2, în cazul fiecărei axe prioritare există efecte pe care
programul le-a preconizat prin logica de intervenție (și pe care poate le și manifestă), dar acestea nu
sunt exprimate prin intermediul sistemului de indicatori. De exemplu, în cazul AP 3, sistemul de
indicatori nu furnizează informații în ceea ce privește distribuția teritorială a serviciilor de asistență
medicală pe teritoriul ţării, și nici informații referitoare la îmbunătățirea stării de sănătate a populației
beneficiare sau/ și la înjumătățirea preconizată a duratei spitalizării. Totodată, datele existente nu
indică măsura în care POR a contribuit la întărirea accesului la educaţie al copiilor din localităţi
dezavantajate, în special din mediul rural, dar şi al celor provenind din medii sociale vulnerabile ori
despre creșterea gradului general de atractivitate a regiunilor.
Tentativa de a utiliza indicatorii pentru evaluarea eficacității programului se lovește (dincolo de
problemele de formulare a indicatorilor și de colectare de date) de lipsa valorilor de bază și a țintelor
intermediare ale acestora. Faptul că țintele finale ale indicatorilor au fost subestimate sau
supraestimate la momentul programării și neajustate pe durata implementării pentru a deveni realiste

Versiunea din octombrie .2013 a Acordului de Parteneriat preconizează o serie de măsuri ce vor fi adoptate în vederea
respectării cerințelor CE referitoare la e-coeziune.
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limitează în continuare posibilitatea de a evidenția pe baza acestora eficacitatea programului.
Indicatorii de program exprimă, de cele mai multe ori, ce și cât a realizat POR (de exemplu, câte
persoane beneficiază de infrastuctura reabilitată), dar nu exprimă progresul realizat față de scenariul
0, respectiv cu câte procente a crescut numărul persoanelor care beneficiază de această
infrastructură, pentru a putea evidenția măsura în care POR a soluționat problema vizată.

5.3.3 Concluzii
[1]

Problema cheie identificată de analiza efectuată este capacitatea limitată a funcției de
monitorizare a programului în cadrul POR. Această capacitate limitată a generat o serie de
efecte negative, în speță a condus la un sistem de colectare a datelor mai puțin adecvat
(comparativ cu cadrul conceptual anexat acestui raport), caracterizat de:
-

definirea neclară a unor indicatori, a metodologiei de colectare și agregare a datelor, ceea
ce a permis colectarea unor date neunitare și neuniforme de la nivel de proiect;

-

lipsa valorilor de bază, a unor ținte realiste și a țintelor intermediare a indicatorilor;

-

gradul limitat de acoperire a obiectivelor programului, care, împreună cu punctul de mai
sus, împiedică utilizarea sistemului de indicatori pentru a demonstra și ilustra efectele
programului;

-

elaborarea unor cerințe inadecvate referitoare la indicatorii de performanță în faza de
cerere de proiecte, fapt care a contribuit la construirea unor sisteme de indicatori la nivel
de proiect ineficace și ineficiente, atât din perspectiva monitorizării programului, cât și a
proiectelor în sine.

[2]

Unul dintre factorii care a împiedicat crearea unui sistem adecvat de monitorizare a
performanței fizice a POR este determinat de lipsa unei o analize a capacității tuturor actorilor
implicați: factorii de decizie, operatorii sistemului, instituțiile surse de date (inclusiv
beneficiarii), și a măsurii în care aceștia sunt pregățiți să utilizeze sistemul de colectare a
datelor. Totodată, acest sistem nu a fost susținut și dezvoltat în cadrul AM POR și nu asigură
o corelare clară între funcția de monitorizare la nivel de proiect și cea de raportare (așa cum
este recomandat în cadrul conceptual anexat).

[3]

Dincolo de problemele identificate în sistemul de monitorizare a indicatorilor fizici, funcționarea
în sine a procedurii de monitorizare cantitativă a proiectelor, atât de către OI, cât și de către
AM este utilă, eficientă și eficace. Singura rezervă în acest context derivă din gradul încă
ridicat de centralizare a sistemului, în cadrul căruia o serie de activități sunt realizate atât de
OI, cât și de AM, lucru care limitează eficiența și eficacitatea acestuia.

[4]

SMIS CSNR nu constituie încă instrumentul de management al informației necesar pentru
sprijinirea implementării POR.

5.3.4 Recomandări
[1]

Pentru viitoarea perioadă de programare, se recomandă AM POR clarificarea poziției funcției
de monitorizare de program în sistemul de management și control al AM POR (inclusiv prin
îmbunătățirea procedurilor relevante) și întărirea acesteia din punct de vedere al capacității
(număr de persoane și expertiză). Unul dintre rolurile principale ale acestei funcții ar trebui să
fie verificarea calității sistemului de indicatori utilizat de POR și a procedurilor utilizate pentru
operaționalizarea acestuia într-o o manieră adecvată de către toți actorii implicați: AM, OI,
beneficiari.

[2]

Pentru următoare perioadă de programare se recomandă AM POR realizarea pentru fiecare
indicator POR a unei ”fișe”63 care să clarifice definiția indicatorului (de exemplu pentru locuri
de muncă create), sursa, frecvența și momentul colectării datelor, precum și metodologia de
colectare și de agregare a acestora la nivel de program (de exemplu pentru indicatorii
exprimați procentual). Aceste fișe ar trebui să constituie anexe ale procedurilor de
monitorizare.

A se vedea, de exemplu, pagina 73 din studiul elaborat de DG Agri (2004) și care poate fi consultat la următoarea
adresă:http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/indicator_rd/index_en.htm
63
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[3]

Pentru următoare perioadă de programare, procedurile de monitorizare (la nivel de program și
proiect) ar trebui să fie corelate și coerente și să constituie baza pentru un manual comun,
care să trateze de o manieră unitară problema colectării de date atât în rândul potențialilor
beneficiari, cât și a AM, OI și a beneficiarilor. Prevederile manualului trebuie comunicate de o
manieră adecvată actorilor implicați, prin sesiuni de instruire.

[4]

Pentru actualul ciclu de programare 2007-2013, se recomandă AM POR realizarea de studii
exploratorii pentru colectarea de date și calcularea preliminară a valorilor indicatorilor al căror
grad de realizare este total necunoscut în acest moment (de exemplu rate de ocupare a
structurilor de afaceri), în funcție de termenele stabilite.

[5]

Este necesar ca AM POR să recolecteze, prin actualul sistem de monitorizare proiecte,
valorile actualizate pentru indicatorii ale căror etichetă și sens au fost schimbate pe durata
implementării programului, așa cum au fost identificate de analiză și pentru care este evident
că valorile raportate nu sunt reale (de exemplu numărul de persoane care beneficiază de
infrastructura reabilitată/pe zi sau numărul de persoane care beneficiază de PIDU aprobate).

[6]

Pentru perioada de programare viitoare, se recomandă AM POR ca în cazul în care în cadrul
POR sunt adăugați indicatori de program în plus față de cei de bază, să fie avute în vedere
următoarele elemente:
-

indicatorii adiționali să fie relevanți pentru obiectivele specifice cărora le sunt atașați

-

valori de bază ale acestora să fie disponibile

-

modalitățile de colectare a valorilor realizate să fie clare și fezabile.
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5.4 Eficacitatea procesului de management al implementării
programului din perspectiva realizării obiectivelor POR
5.4.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE7. În ce fel eficacitatea procesului de management al implementării programului a influenţat
realizarea obiectivelor strategice şi specifice ale POR?

5.4.2 Analiza și constatări
Analiza apelurilor de proiecte
Abordare metodologică
Analiza apelurilor de propuneri de proiecte a fost realizată în conformitate cu Anexele nr. 29-45, care
reconstituie, pe baza rapoartelor săptămânale de progres ale OI și a rapoartelor anuale de
implementare, tipul de apel, dar și evoluția în timp a numărului și valorii proiectelor depuse și
contractate în cadrul programului.
Pentru a analiza evoluția numărului de proiecte depuse și contractate s-au utilizat datele existente în
cadrul raportărilor săptămânale de progres ale OI către AM POR întrucât aceste documente permit
reconstituirea situației anuale a proiectelor la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. În plus, rapoartele
săptămânale de progres oferă o imagine mai clară asupra gradului de încărcare existent la nivelul
departamentelor de contractare din cadrul OI întrucât reflectă și acele proiecte care au fost contractate
pe parcursul unui an calendaristic, dar care au fost ulterior reziliate din diferite motive. Prin urmare
analiza evoluției anuale a numărului de contracte evidențiază atât numărul contractelor finalizate sau
aflate în curs de implementare, dar și numărul contractelor încheiate și reziliate ulterior.
Pentru a reconstitui evoluția anuală a valorii (contribuția FEDR) cererilor de finanțare depuse și a
contractelor încheiate s-a optat pentru utilizarea datelor existente în cadrul rapoartelor anuale de
implementare și a raportărilor lunare ale AM POR către MFE. S-a avut în vedere această abordare
întrucât datele din cadrul rapoartelor săptămânale de progres nu prezintă informații despre contribuția
FEDR a proiectelor depuse și contractate, ci doar despre valoarea totală a proiectelor și valoarea
solicitată a fondurilor nerambursabile (inclusiv contribuția națională). În plus, evidențierea evoluției
ratei anuale de contractare impune eliminarea din analiză a contractelor încheiate, dar care au fost
ulterior reziliate. Având în vedere cele două aspecte menționate anterior, s-a considerat că rapoartele
anuale de implementare furnizează cele mai bune informații pentru a analiza dinamica anuală a valorii
cererilor de finanțare și a contractelor încheiate.
.
Scopul principal al analizei a constat în identificarea unor eventuale blocaje în procesul de depunere a
cererilor de finanțare și cel de contractare, dar și în evidențierea domeniilor majore de intervenție care
au înregistrat o popularitate ridicată în rândul potențialilor solicitanți. De asemenea, analiza are rolul de
a explica aceste blocaje pe baza informațiilor culese prin documentare și cercetare de teren, și de a
face recomandări pentru actuala perioadă de programare, precum și pentru cea viitoare.
Analiză și constatări
După cum se poate constata din graficul din Anexa nr. 29, POR a utilizat două sisteme principale
pentru colectarea cererilor de finanțare; apeluri pentru propuneri de proiecte cu depunere continuă64
și apeluri pentru propuneri de proiecte cu termen limită de depunere65. De remarcat că apelurile cu
termen fix au fost utilizate inițial pentru DMI 1.1 operațiunea Centre urbane, DMI 4.3 și DMI 5.3

Apeluri lansate pe o perioadă nedefinită de timp, care invită la depunerea propunerilor de proiecte până la epuizarea sumei
alocate (primul venit primul servit).
65
Apeluri deschise doar pentru un interval limitat de timp.
64
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operațiunile (b) și (c), ulterior renunțându-se la acest tip de apel și utilizându-se în exclusivitate
depunerea continuă.
Pentru majoritatea operațiunilor/ domeniilor majore de intervenție, lansarea apelurilor de proiecte nu a
avut loc imediat după aprobarea POR de către Comisia Europeană, ci la un interval de șase luni, mai
precis la începutul anului 2008. Astfel, dacă pe parcursul anului 2007 au fost lansate doar două apeluri
de propuneri de proiecte (DMI 2.1 și DMI 3.3), în anul 2008 au fost deschise liniile de finanțare pentru
toate celelalte domenii majore de intervenție. De remarcat întârzierea cu care s-au lansat apelurile de
proiecte (aproximativ doi ani de la începutul actualei perioade de programare) pentru operațiunile Poli
de creștere și Poli de dezvoltare urbană, fapt care a fost cauzat de prelungirea perioadei de dezbatere
cu reprezentanții DG REGIO asupra modalităților concrete de finanțare a polilor de creștere/
dezvoltare urbană, dar și de dificultățile întâmpinate în procesul de elaborare a ghidurilor solicitanților
pentru aceste operațiuni (identificarea tipurilor de intervenții relevante pentru includerea în planurile
integrate de dezvoltare urbană).
În aceste condiții, valoarea cererilor de finanțare primite pînă la sfârșitul anului 2007 a fost redusă (cu
excepția DMI 2.1), fapt care a generat o presiune semnificativă la nivelul anului 2008 când AM POR și
OI au fost nevoite să recupereze timpul pierdut pentru a asigura absorbția integrală a alocărilor
financiare din primii ani de implementare a programului. În acest context, eforturile AM POR și OI la
nivelul anului 2008 au fost considerabile și au permis deschiderea tuturor apelurilor de proiecte, pentru
toate domeniile majore de intervenție, lansarea având loc în cele mai multe cazuri la o lună diferență 66.
Pentru apelurile de proiecte cu termen limită, durata de depunere a proiectelor a fost optimă, atât
pentru DMI 4.3 (4 luni), dar și pentru DMI 1.1 (centre urbane), DMI 5.3, operațiunea (b) (câte 5 luni
fiecare) și DMI 5.3 operațiunea (c) (14 luni), acest fapt fiind confirmat și de beneficiarii consultați pe
parcursul desfășurării cercetării de teren. La polul opus, sistemul primul venit, primul servit aferent
majorității domeniilor de intervenție a generat presiuni semnificative asupra procesului de pregătire a
proiectelor, având în vedere rapiditatea cu care aceste cereri de finanțare trebuiau depuse pentru a
intra în competiția pentru finanțare.
După cum se poate constata din Anexa nr. 31, pentru unele DMI s-a înregistrat o cerere semnificativă
încă din prima fază a implementării programului: valoarea proiectelor depuse în anul 2008 a fost
ridicată în cazul DMI 2.1 (173 % din alocarea financiară), DMI 5.2 (134% din alocarea financiară), DMI
5.1 (68%) și DMI 4.1 (54%). În cazul DMI din cadrul AP 3, valoarea cererilor de finanțare la nivelul
anului 2008 a fost însă scăzută (între 20% și 33% din alocare). Și valoarea contractelor semnate la
nivelul anului 2008 a fost redusă (31% în cazul DMI 2.1 și 9% pentru DMI 3.3), ceea ce a crescut
presiunea asupra procesului de contractare din anii următori pentru a se evita riscul de dezangajare. O
serie de factori au contribuit la această evoluție lentă, și anume; aprobarea cu întârziere a
programului, elaborarea ghidurilor solicitanților ulterior perioadei de programare, dar și lentoarea cu
care s-au desfășurat procesele de evaluare și selecție (așa cum sunt prezentate în secțiunea
următoare).
Dinamica suspendării depunerilor de proiecte reflectă cererea de fonduri și epuizarea prin contractare
a alocărilor aferente domeniilor majore de intervenție. Încă din anul 2009 valoarea FEDR solicitată prin
intermediul proiectelor depuse în cadrul unor DMI a depășit semnificativ alocările financiare, ceea ce a
impus suspendarea apelurilor de proiecte aferente respectivelor DMI. Este cazul DMI 2.1 și DMI 3.4
(cu excepția regiunii București-Ilfov) pentru care valoarea FEDR solicitată a depășit de 2,5-3,5 ori
alocarea financiară. Suspendări ale apelurilor de proiecte în anul 2009 s-au înregistrat și în cazul DMI
3.1 (regiunile Sud Muntenia și Nord-Vest), DMI 3.2 (regiunea Nord-Vest) sau DMI 5.1 (regiunile
Centru, Nord-Vest și Nord-Est).
Procesul de suspendare a apelurilor de proiecte a continuat și pe parcursul anilor următori. În 20102011, majoritatea apelurilor de proiecte cu o popularitate ridicată s-au închis în totalitate sau parțial, în
cea mai mare parte a regiunilor: DMI 4.3 (integral), DMI 3.1 (cu excepția regiunilor București-Ilfov și

Apelurile de proiecte aferente DMI 3.1 și DMI 3.2 au fost lansate în ianuarie 2008, urmate de DMI 3.4, DMI 4.3 (apel de
proiecte cu termen fix) și DMI 5.1. În luna aprilie 2008 au fost deschise și liniile de finanțare pentru DMI 4.1, DMI 4.2 și DMI 5.2.
Ultimele au fost lansate apelurile de proecte pentru DMI 5.3 și DMI 1.1 (apeluri de proiecte cu termen fix de depunere și cu
depunere continuă).
66
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Sud Est), DMI 3.2 (cu excepția regiunii București-Ilfov), DMI 4.1 (cu excepția regiunilor Nord-Est și Sud
Muntenia) și DMI 5.1 (integral). Acest fapt indică epuizarea alocărilor financiare și blocarea accesului
la finanțare a potențialilor beneficiari încă din al treilea sau al patrulea an de implementare a
programului. Potențialii beneficiari ai acestor domenii vor avea din nou acces la finanțare în cel mai
bun caz în anul 2015 (după patru-cinci ani de la închiderea acestor apelurilor), și doar în măsura în
care viitorul program va conține aceleași linii de finanțare. Pe de altă parte, popularitatea ridicată a
acestor intervenții a permis o implementare eficientă a programului și a contribuit la evitarea riscului de
dezangajare la nivelul anilor 2011-2013
Analiza procesului de suspendare a apelurilor de proiecte în profil teritorial poate oferi o serie de
informații utile pentru următoarea perioadă de programare. Astfel, în perioada 2007-2013 au existat
regiuni în cadrul cărora durata apelurilor de proiecte pentru unele intervenții a fost considerabil mai
mare decât perioadele înregistrate la nivelul celorlalte regiuni. De exemplu, în regiunea București-Ilfov
apelul de proiecte aferent DMI 2.1 a fost închis cu o întârziere de un an și jumătate față de momentul
suspendării apelurilor similare din celelalte regiuni de dezvoltare. Întârzieri în suspendarea apelurilor
de proiecte la nivel regional s-au înregistrat și în cazul DMI 3.1 din regiunile Sud-Est și București-Ilfov,
DMI 3.2 din regiunile Nord-Est și București-Ilfov sau DMI 4.1 din regiunile Nord-Est și Sud Muntenia.
Aceste variații constatate la nivelul regiunilor în ceea ce privește momentul închiderii apelurilor pot
reflecta diferențe între calitatea proiectelor depuse la nivelul fiecărei regiuni, oferind totodată indicii
asupra capacității potențialilor beneficiari locali de a elabora proiecte finanțabile. În plus, analiza
procesului de suspendare a apelurilor de proiecte evidențiază diferențele de popularitate a
intervențiilor de la o regiune la alta, și, implicit, intensitatea nevoilor regionale și interesul autorităților
locale de a promova respectivele tipuri de intervenții.
La nivelul programului, o serie de DMI au înregistrat o rată de popularitate mai ridicată și implicit o rată
mai mare de contractare: DMI 3.4 (contractare de 100% a alocărilor financiare, înainte de realocarea
fondurilor din POS Mediu și POS Transport) și DMI 2.1 (123%). Pe de altă parte, rate de contractare
mai scăzute s-au înregistrat în cazul DMI 4.1 (contractare a 79,9% din fondurile disponibile), DMI 5.3
(94%) și, DMI 6.1 (94%), precum și în cazul DMI 1.1, acesta din urmă fiind un domeniu complex din
punct de vedere al tuturor etapelor de implementare. După cum arată analiza de mai sus, rata de
popularitate nu a fost uniformă la nivelul tuturor domeniilor majore de intervenție. De exemplu,
solicitarea de finanțare nerambursabilă în cadrul DMI 2.1, facilitată și de pregătirea proiectelor prin
intermediul unor proiecte Phare, s-a manifestat mult mai repede decât în cazul proiectelor similare
eligibile în cadrul AP 1.
Valoarea ridicată a sumelor solicitate, în unele cazuri de 5-6 ori mai mare decât alocarea financiară
denotă, așa cum a fost evidențiat și în secțiunea anterioară, că nevoile regiunilor pentru anumite tipuri
de investiții nu sunt acoperite. Mai mult, aceste nevoi se vor acutiza având în vedere lipsa accesului la
finanțare în perioada imediat următoare (pe o perioadă de patru-cinci ani ani pentru unele DMI, așs
cum se menționează anterior).
Apelurile de proiecte ar fi avut un efect benefic mai mare asupra eficacității programului dacă ar fi
permis ca POR să primească și să selecteze cele mai bune cereri de finanțare, care să contribuie de o
manieră optimă la atingerea obiectivelor programului. După cum a fost confirmat de cercetarea de
teren, apelurile de tip deschis utilizate de POR au pus accentul pe finalizarea rapidă a cererilor de
finanțare, nu pe calitatea acestora. Totodată, acest sistem a permis selectarea unor proiecte de mici
dimensiuni, mai puțin importante din punct de vedere strategic, și care au sau vor avea efecte limitate
asupra dezvoltării socio-economice echilibrate a regiunilor sau a orașelor finanțate din POR.
Majoritatea domeniilor de intervenție POR, prin tipurile de operațiuni pe care le finanțează și numărul
ridicat al beneficiarilor eligibili (mai puțin în cazul DMI 1.1 polii de creștere și de dezvoltare urbană) nu
se pliază foarte bine pe criteriile aferente apelurilor deschise67. Tipul de apel deschis și principiul

Tipul de apel de proiecte depinde de logica de intervenție a programului, mai exact de tipurile de proiecte (mari, puține la
număr, dar strategice sau mici și numeroase) și de tipurile de beneficiari eligibili (puțini la număr și strategici sau numeroși). De
regulă, principiul primul venit, primul servit este utilizat de programe regionale sau programe de infrastructură mare și se poate
aplica:
67



în condițiile în care beneficiarii sunt cunoscuți, capacitatea beneficiarilor eligibili este similară, la fel și nivelul calitativ
așteptat al cererilor de finanțare (de exemplu DMI 3.3 în cazul POR);
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primul venit, primul servit par să fie utilizate de către POR în special cu scopul de a evita perioade în
care un număr mare de cereri de finanțare trebuie evaluate într-un timp foarte scurt68. După cum se
poate constata din secțiunea următoare, acest scop nu a putut fi atins, în special din cauza faptului că
numărul mare de cereri de finanțare depuse au solicitat structurile POR în condițiile în care
disponibilitatea evaluatorilor externi a fost redusă.
Analiza datelor calitative colectate a evidențiat nevoia de sprijin a potențialilor beneficiari în perioada
de pregătire a cererilor de finanțare. Capacitatea acestora a fost în majoritatea cazurilor insuficientă
pentru a accesa POR fără sprijin extern, în special în condițiile în care regulile și condițiile de aplicare
(inclusiv prin Ghidul Solicitanților 69) sunt numeroase și nu intotdeauna suficient de clare. După cum se
preciza anterior, expertiza consultanților externi a fost sub nivelul necesar, iar calitatea scăzută a
cererilor de finanțare (inclusiv a proiectelor tehnice) a avut efecte negative în perioada de
implementare a proiectelor. Așadar, eficacitatea activității de sprijin a potențialilor beneficiari prin
resurse externe a fost relativ scăzută. Acest sprijin se putea furniza mai eficace prin alte mijloace: de
exemplu în landul german Saxonia, dar și în unele regiuni din Italia, help-desk-ul îndeplinește nu
numai funcții de comunicare și informare, ci oferă sprijin efectiv în elaborarea cererilor de finanțare.
Acestea sunt transmise către AM pentru evaluare doar după ce au parcurs un procedeu de
perfecționare în cadrul help-desk-ului. Se pare că soluții alternative au fost identificate și în cadrul
POR, under ADR BI a fost primul OI care a creat un department pentru dezvoltarea de proiecte.
Un aspect foarte important în legătură cu prevederile Ghidului Solicitantului este gradul de claritate și
detaliu al grilelor de evaluare. Deși acestea constituie instrumente utile în elaborarea cererii de
finanțare, dezvoltarea și explicitarea lor este necesară pentru a fi înțelese de o manieră adecvată de
către potențialii beneficiari.
Analiza perioadei de timp dintre momentul depunerii proiectului și finalizarea acestuia (Lead
time analysis)
Aspecte metodologice
Pentru a analiza măsura în care perioadele de timp aferente principalelor etape ale implementării
programului s-au desfășurat în conformitate cu procedurile în vigoare și astfel pentru a examina
măsura în care procesul de implementare este eficient și eficace, au fost parcurși următorii pași:



a fost realizată o analiză statică la nivel de program, DMI și în profil teritorial a duratelor minime,
medii și maxime ale principalelor etape (verificarea conformității administrative și a eligibilității,
evaluarea tehnico-financiară, analiza proiectului tehnic, contractarea și autorizarea/ efectuarea
plăților) în intervalul 2007-2013. Această analiză nu surprinde modificările în timp (trimestrial,
semestrial) ale duratelor aferente fiecărei etape a programului, ci surprinde minimele, mediile și
maximele istorice înregistrate pe parcursul întregii perioade analizate.



când AM/ OI are capacitatea internă de a susține potențialii beneficiari de o manieră continuă (și nu numai pe durata
apelului), inclusiv pentru cazuri în care acest lucru este necesar;



când cererea este scăzută din diferite motive (de exemplu, se dorește o schimbare cu efecte pe termen lung a cărei
necesitate nu este conștientizată de beneficiar sau rata de cofinanțare la nivelul intervenției este mare, iar potențialul
beneficiar trebuie convins să aplice, deci este nevoie de mai multă comunicare directă cu acesta);





când numărul potențial de solicitări este mai mic și cunoscut (cu precizie sau relativ);

68
69

când procesul nu afectează concurența/ nu favorizează automat un potențial beneficiar împotriva altuia;
când procesul de aprobare nu necesită luarea în calcul a unei potențiale sinergii între proiecte;
Ceea ce se întamplă în multe cazuri la închiderea apelurilor de proiecte cu termen limită de depunere.
O analiză detaliată a acestor documente se regăsește în secțiunile aferente activității de informare și comunicare.
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a fost realizată o analiză dinamică la nivel de program, DMI și în profil teritorial a duratelor medii
ale principalelor etape (verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnicofinanciară, analiza proiectului tehnic și contractarea). Această analiză evidențiază măsura în care
duratele medii ale acestor etape s-au modificat de la un trimestru/ semestru la altul.

Atât în cazul analizei statice, cât și în cazul analizei dinamice sursele de informații utilizate au fost
următoarele:




rapoartele săptămânale de progres ale OI pentru determinarea duratelor minime, medii și
maxime ale etapelor referitoare la: verificarea conformității administrative și a eligibilității,
evaluarea tehnico-financiară, analiza proiectului tehnic și contractarea, și
informațiile din SMIS referitoare la durata autorizării plăților și efectuarea propriu-zisă a acestora.

Din totalul înregistrărilor din rapoartele săptămânale de progres au fost eliminate o serie de proiecte
pentru care datele de intrare erau incomplete/ incorecte sau care nu permiteau determinarea duratelor
aferente etapelor din ciclul de implementare a proiectelor:






proiecte cărora nu li s-au atribuit coduri SMIS;
proiecte pentru care data calendaristică a finalizării unei etape era anterioară celei de începere;
proiecte pentru care data calendaristică a finalizării unei etape nu era menționată (deși proiectul
parcurgea și etapele ulterioare);
proiecte pentru care datele de intrare erau eronate și nu au putut fi corectate.

În cazul analizei statice, baza de date rezultată în urma eliminării acestor înregistrări a permis
determinarea duratelor aferente etapelor principale din ciclul de implementare a proiectelor după cum
urmează:







durata verificării conformității administrative și a eligibilității a fost determinată pe baza unui număr
de 7.839 proiecte; pentru a se asigura comparabilitatea datelor, în cazul proiectelor care au
parcurs această etapă înainte de unificarea etapei de verificare administrativă cu cea de verificare
a eligibilității au fost luate în considerare data de început a verificării administrative și cea de
finalizare a verificării eligibilității;
durata evaluării tehnico-financiare a fost determinată pe baza unui număr de 5.668 de proiecte;
durata analizei proiectului tehnic (unde este cazul), a fost calculată pornindu-se de la un număr de
1.390 de proiecte;
durata etapei de contractare a fost determinată pe baza unui număr de 3.593 de proiecte.

În cazul plăților, analiza a fost efectuată pe două sub-etape: autorizarea cererii de plată și efectuarea
propriu-zisă a plății. Duratele obținute pentru cele două sub-etape au fost obținute pe baza informațiilor
preluate din SMIS pentru 13.562 cereri de rambursare. Într-o primă fază, s-a determinat o durată
medie de autorizare și de efectuare a plăților la nivelul fiecărui proiect pe baza înregistrărilor (cererilor
de rambursare) existente pentru fiecare cod SMIS. Au fost obținute 2.654 de proiecte pentru care a
fost autorizată sau efectuată cel puțin o plată.
În cazul analizei dinamice s-a avut în vedere analiza evoluției în timp (trimestru, semestru) a duratei
medii aferente unei etape din ciclul de implementare a proiectelor. Pentru a determina perioada medie
de timp a unei etape la nivelul unui trimestru/ semestru au fost analizate numai acele proiecte care
parcurgeau integral etapa respectivă pe durata trimestrului/ semestrului în cauză. Prin urmare, au fost
eliminate din analiza dinamică acele proiecte care intrau într-o anumită etapă a ciclului de
implementare a proiectelor într-un trimestru/ semestru/ an, însă finalizarea etapei respective se realiza
în următoarele trimestre/ semestre. S-a avut în vedere această abordare întrucât proiectele care
parcurg o etapă a ciclului de implementare a proiectelor pe durata a cel puțin două trimestre/ semestre
consecutive sunt dificil de luat în evidență pentru determinarea mediei calculate la nivelul unui singur
trimestru/ semestru. Evident, o astfel de metodologie de calcul are și limitări întrucât sunt înlăturate din
analiză tocmai acele proiecte care parcurg o anumită etapă din ciclul de implementare într-o perioadă
mai mare de timp decât cea uzuală și care, în cazul în care ar fi luate în considerare, ar conduce și la
o creștere a mediei trimestriale/ semestriale. Totuși, în sprijinul abordării avute în vedere se poate
menționa faptul că proiectele care parcurg o anumită etapă pe parcursul mai multor trimestre/
semestre sunt mai degrabă excepții de la regulă.
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În cazul plăților, analiza dinamică nu a putut fi realizată întrucât duratele medii ale sub-etapelor de
autorizare și efectuare propriu-zisă a plăților obținute la nivel de program/ DMI/ regiune au fost
obținute ulterior calculării unor durate medii de autorizare și efectuare a plăților la nivelul fiecărui
proiect (cod SMIS).
Indiferent de tipul analizei (statică sau dinamică) sau de etapa avută în vedere (verificarea
conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnico-financiară, analiza proiectului tehnic,
contractarea și autorizarea/ efectuarea plăților), duratele obținute pe baza datelor calendaristice au
fost exprimate în zile lucrătoare, pentru a permite comparația cu perioadele menționate în cadrul
procedurilor POR, exprimate în zile lucrătoare.
Un ultim aspect metodologic se referă la comparabilitatea datelor rezultate în urma calculelor
efectuate cu cele menționate în proceduri. Duratele minime, medii și maxime obținute pe baza datelor
colectate și prelucrate din rapoartele săptămânale de progres și SMIS au fost comparate cu duratele
maxime și medii procedurale. Trebuie menționat că procedurile stabilesc în general durate maxime
pentru parcurgerea diferitelor etape ale ciclului de implementare, fără a preciza însă și perioadele
minime de timp aferente acestor etape. Absența unei perioade minime procedurale, perfect
justificabilă din rațiuni logice, a creat însă dificultăți în exercițiul nostru de a determina o durată medie
procedurală. În aceste condiții, durata medie procedurală a fost determinată ca medie aritmetică
simplă a maximelor prevăzute în procedură. De exemplu, în cazul etapei de verificare a conformității
administrative și a eligibilității, procedura definește următoarele durate maxime: 25 de zile lucrătoare în
cazul în care se solicită numărul maxim de clarificări și este necesară medierea între experții care
realizează verificarea conformității și eligibilității cererii de finanțare, respectiv 8 zile lucrătoare în
situația în care nu se solicită clarificări, medierea nu este necesară și nici punct de vedere din partea
AM POR. În acest caz, durata medie procedurală a fost determinată pe baza celor două termene
maxime prevăzute în cadrul procedurii, valoarea medie obținută fiind de 16,5 zile lucrătoare, deși, în
mod teoretic, această etapă poate fi parcursă și într-o perioadă minimă de timp de 1-2 zile lucrătoare.
Concluzionând, în cadrul acestei secțiuni a raportului, prin durată medie procedurală trebuie să se
înțeleagă acea valoare medie obținută între termenele maxime menționate în proceduri și nu o valoare
medie între un maxim și minim procedural (ultimul, în mod absolut corect, nefiind specificat în cadrul
procedurilor).
În general procedurile sunt corecte și clare, întârzierile înregistrate pe parcursul etapelor nefiind
cauzate de vicii ale acestora, ci mai degrabă de:









absența unui număr suficient de evaluatori independenți și calitatea scăzută a evaluării efectuate
de aceștia;
caracterul birocratic al procesului (solicitări numeroase de documente, aprobări oficiale) pe suport
hârtie, în condițiile în care nu există un sistem electronic care să faciliteze comunicarea între POR
și potențialii beneficiari/ beneficiari;
necesitatea retransmiterii unor documente (autorizație de construcție și alte avize) din cauza
expirării acestora pe fondul întârzierilor înregistrate în procesul de evaluare a cererilor de
finanțare;
calitatea scăzută a cererilor de finanțare care necesită în mod uzual numeroase solicitări de
clarificări;
perioadele lungi de timp pentru aprobarea rezultatelor etapelor de evaluare la nivel de AM POR;
nivelul redus de expertiză tehnică în cadrul AM, OI, dar și în rândul beneficiarilor;
provocările generate de asigurarea co-finanțării în condițiile diminuării semnificative a prefinanțării.

În comparație cu alte programe operaraționale, beneficiarii POR, deși semnalează problemele
apărute, apreciază sprijinul acordat în special de Organismele Intermediare regionale în fiecare etapă
a colaborării lor și conștientizează rolul acestora, și al AM POR, în implementarea cu succes a
proiectelor.
Analiza are rolul de a identifica abaterile semnificative de la durata standard a fiecărei etape70, care
au avut o influență negativă asupra eficacității programului din perspectiva procesului de

Analiza nu surprinde durate totale ale întregului proces, de exemplu de la demararea evaluării conformității admistrative până
la semnarea contractului deoarece pentru acest ”timp” nu există termen de referință/durată standard conform procedurilor.
70
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implementare. Analiza s-a efectuat atât static (minime, medii și maxime istorice), dar și dinamic, pentru
fiecare trimestru/ semestru/ an al perioadei de implementare (intervalul 1 ianuarie 2007 – 31
decembrie 2013), pentru fiecare DMI și fiecare regiune în parte.
Etapa I: Verificarea conformității administrative și a eligibilității (CAE)
Pentru etapa I, verificarea conformității administrative și a eligibilității, au fost utilizate duratele
standard precizate în cadrul procedurilor în vigoare:



pentru AP 1 – AP 5, cu excepția DMI 4.3 și DMI 5.3, operațiunile (a) și (c), componenta referitoare
la instituirea unui sistem integrat și informatizat a ofertei turistice românești:
-



pentru DMI 4.3:
-



durata maximă procedurală de 25 zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim de
clarificări și este necesară medierea între experți;
durata medie procedurală de 16,5 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 8 zile
lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări, medierea nu este necesară și nici punct
de vedere din partea AM POR și a termenului maxim de 25 de zile lucrătoare, în situațiile
menționate mai sus;

durata maximă procedurală de 19 zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim de
clarificări și este necesară medierea între experți;
durata medie procedurală de 13 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 7 zile
lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări și medierea nu este necesară și a
termenului maxim de 19 zile lucrătoare, în situațiile menționate mai sus;

pentru DMI 5.3, operațiunile (a) și (c), componenta referitoare la instituirea unui sistem integrat și
informatizat a ofertei turistice românești:
-

durata maximă procedurală de 34 zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim de
clarificări și este necesară medierea între experți;
durata medie procedurală de 22,5 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 11
zile lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări și medierea nu este necesară și a
termenului maxim de 34 zile lucrătoare, în situațiile menționate mai sus;

Tabelul 25 – Durata procedurală a etapei de verificare a CAE pentru majoritatea DMI
Durata procedurală a etapei de verificare a conform ității adm inistrative și a eligibilității

Etape

Etapa I

Activitate

Responsabil

Verif icare + Solicitare clarif icări 1 (dacă este cazul)

Expert OI

4

Răspuns

Solicitant

3

Solicitare clarif icări 2 (dacă este cazul)

Expert OI

3

Răspuns

Solicitant

3

Decizie

Expert OI

Total I

Etapa II

2
15

Verif icare + Solicitare clarif icări (dacă este cazul)

Expert OI

3

Răspuns

Solicitant

3

Decizie

Expert OI

Total II

Etapa III

Num ăr m axim zile
lucrătoare în situația în
care se solicită clarificări

2
23

Verif icarea procesului de verif icare

Șef ul compartimentului*

pe tot parcursul procesului

Mediere (dacă este cazul)

Șef ul compartimentului*

1

Decizie

Șef ul compartimentului*

Total III

1
25

Sursă: Procedura POR

După cum se poate constata din tabelul de mai jos, durata minimă a acestei etape în intervalul 20072013 a fost cuprinsă între 2 zile lucrătoare (pentru DMI 4.3, indiferent de regiune) și 13 zile lucrătoare
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(pentru DMI 3.3 în regiunea Centru), sub nivelul maxim prevăzut de procedură, indiferent de tipul
intervenției finanțate. Durata medie a acestei etape a fost cuprinsă între 6 zile lucrătoare (pentru DMI
4.3 în regiunea București-Ilfov, respectiv DMI 3.3 în regiunea Sud-Est) și 39 zile lucrătoare (pentru
DMI 3.4 în regiunea București-Ilfov). În general, pentru toate DMI mai puțin DMI 4.3, durata medie a
etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității se situează peste durata medie
procedurală (16,5 zile lucrătoare), însă sub durata maximă prevăzută în procedură (25 zile lucrătoare).
În cazul DMI 4.3, rezultatele obținute în urma efectuării calculelor evidențiază faptul că verificarea
conformității administrative și a eligibilității s-a desfășurat în medie inclusiv sub durata medie
prevăzută în procedură (13 zile lucrătoare).
Duratele maxime au depășit în cea mai mare parte durata maximă procedurală, deși această etapă nu
a depășit în anumite cazuri 6 zile lucrătoare (pentru DMI 3.3 în regiunea Sud-Est). La polul opus, în
unele cazuri, durata etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității a ajuns și la valori
de peste 250 de zile lucrătoare (pentru unele proiecte din cadrul DMI 2.1 în regiunea București-Ilfov,
DMI 3.1 în regiunea Sud-Est, DMI 3.4 în regiunile București-Ilfov și Centru, DMI 4.3 în regiunile
Centru, Nord-Vest și DMI 5.1 în regiunea Centru). Duratele cele mai mari s-au înregistrat în regiunile
Vest, Centru, București-Ilfov, dar și Sud-Est.
În ceea privește DMI 5.3, această etapă s-a desfășurat între 2 zile lucrătoare (durată minimă) și 106
zile lucrătoare (durată maximă), cu o medie de 17 zile lucrătoare (sub maximul duratei procedurale de
25 zile lucrătoare sau 34 zile lucrătoare, în funcție de tipul operațiunii).
Aceste valori indică diferențele de calitate a cererilor de finanțare, nivelul diferit al calității evaluărilor
efectuate de către experții externi implicați în procedurile de evaluare, dar și complexitatea diferită a
DMI. În ceea ce privește ultimul aspect, pentru a se respecta maximul duratei procedurale ar trebui
implicați un număr mai mare de evaluatori, cu expertiză tehnică variată, acest fapt fiind de natură a
asigura evaluarea cererilor de finanțare aferente unor DMI cu o complexitate ridicată în perioada de
timp menționată în cadrul procedurii.
Tabelul 26 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de verificare a CAE
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de verificare a CAE
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

DMI 1.1

3

6

3

4

10

3

3

3

13

23

24

15

23

17

30

12

75

141

79

45

80

110

124

34

DMI 2.1

2

3

4

4

2

3

4

10

24

20

24

17

20

16

21

20

46

44

52

51

46

40

257

33

DMI 3.1

7

6

9

7

10

3

10

4

18

17

22

14

19

16

14

24

33

23

43

18

35

53

23

273

DMI 3.2

2

6

5

4

5

6

5

3

15

20

21

16

17

14

12

14

72

62

56

61

42

52

38

50

DMI 3.3

6

8

13

10

12

10

6

6

18

11

17

16

22

13

8

6

43

13

20

21

31

16

9

6

DMI 3.4

2

7

2

5

2

4

2

3

13

22

21

15

19

15

39

11

142

53

277

47

67

36

275

46

DMI 4.1

4

7

4

6

2

4

2

3

14

21

20

21

20

28

10

23

137

74

65

86

87

279

47

266

DMI 4.2

12

12

20

15

37

18

DMI 4.3

2

2

2

2

2

2

2

2

7

8

10

10

7

13

6

9

209

34

266

36

267

278

69

66

DMI 5.1

11

11

4

4

4

4

5

3

21

18

35

18

21

16

11

16

133

41

273

44

52

34

22

65

DMI 5.2

3

6

3

3

6

4

3

2

18

27

19

23

25

16

11

16

40

102

67

47

51

55

22

97

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Tabelul de mai jos indică numărul proiectelor pentru care durata etapei a fost în concordanță cu
valoarea mediei procedurale. La nivel de program, pentru 74% dintre proiecte această etapă s-a
încadrat în durata medie procedurală (16,5 zile lucrătoare în cazul majorității DMI, 13 zile lucrătoare în
cazul DMI 4.3, respectiv 22,5 zile lucrătoare pentru operațiunile a și c din cadrul DMI 5.3), în timp ce
pentru 91% dintre proiecte în durata maximă procedurală (25 zile lucrătoare în cazul majorității DMI,
19 zile lucrătoare în cazul DMI 4.3, respectiv 34 zile lucrătoare pentru operațiunile a și c din cadrul
DMI 5.3). Pentru aproximativ 10% dintre proiectele analizate, perioada necesară parcurgerii etapei de
verificare a conformității administrative și a eligibilității depășește durata maximă admisă de procedură,
în timp ce pentru un număr mic de proiecte, această etapă a durat peste 50 de zile lucrătoare (1,2%).
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Tabelul 27 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs etapa de verificare a CAE
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs etapa de CAE
DMI 1.1 DMI 2.1 DMI 3.1 DMI 3.2 DMI 3.3 DMI 3.4 DMI 4.1 DMI 4.2 DMI 4.3 DMI 5.1 DMI 5.2 DMI 5.3 TOTAL
[1-13]

235

92

49

194

12

324

131

2

3.548

64

118

224

4.993

[14-16]

83

45

19

55

1

91

40

2

223

24

31

165

779

[17-19]

91

35

24

50

0

85

32

3

147

22

59

147

695

[20-22]

77

34

12

34

3

56

17

1

119

19

24

74

470

[23-25]

49

27

10

17

0

19

16

0

68

12

27

74

319

[25-34]

46

57

8

16

1

29

10

0

58

13

46

23

307

[35-50]

16

30

3

25

1

29

8

1

13

7

30

20

183

[51-100]

10

2

1

7

0

7

12

0

4

6

7

5

61

[101-200]

13

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

19

[201-300]

0

1

1

0

0

4

2

0

4

1

0

0

13

620

323

127

398

18

645

269

9

4.185

169

343

733

7.839

TOTAL

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

După cum se poate constata din graficul următor, în marea majoritate a perioadei analizate (20072013), valorile medii trimestriale la nivel de DMI s-au situat sub duratele maxime procedurale (25 zile
lucrătoare în cazul majorității DMI, 19 zile lucrătoare în cazul DMI 4.3, respectiv 34 zile lucrătoare
pentru operațiunile a și c din cadrul DMI 5.3). Excepțiile sunt reprezentate de DMI 2.1 în al doilea
trimestru din anul 2011 și DMI 4.2 în ultimul trimestru din 2009, când această etapă a fost finalizată
după un număr de zile lucrătoare mai mare decât termenul maxim prevăzut în procedură (26,
respectiv 37 de zile lucrătoare).
Dacă se compară însă mediile trimestriale cu durata medie procedurală prevăzută pentru această
etapă se constată că există o serie de DMI pentru care verificarea conformității administrative și a
eligibilității depășește adeseori termenul mediu procedural (16,5 zile lucrătoare în cazul majorității
DMI, 13 zile lucrătoare în cazul DMI 4.3, respectiv 22,5 zile lucrătoare pentru operațiunile a și c din
cadrul DMI 5.3): DMI 2.1 (în primele trei trimestre al anului 2008, în ultimele două trimestre din 2010 și
în al doilea trimestru din anul 2011), DMI 3.2 (în intervalul cuprins între ultimul trimestru al anului 2007
și al treilea trimestru al anului următor) sau DMI 5.1 (în primul și al treilea trimestru din 2008 și în
ultimul trimestru din 2010). Aceste momente de ”vârf” reflectă perioade cu un grad ridicat de încărcare
în activitatea de evaluare, care au constituit și blocaje în procesul de evaluare și selecție.
Printr-o durată medie redusă a acestei etape, DMI 4.3 contribuie în mod constant la diminuarea mediei
trimestriale a etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității la nivel de program. O
situație similară se înregistrează și în cazul DMI 3.3.
Graficul 58 – Comparație între DMI în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de verificare a CAE
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Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)
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Dacă analizăm palierul regional, din graficul de mai jos se poate constata că întârzieri față de durata
maximă procedurală aferentă etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității (25 zile
lucrătoare pentru majoritatea DMI) au fost înregistrate în cazul regiunilor Sud Muntenia (în al treilea
trimestru din 2007 și primul trimestru din 2008), Sud-Vest (în primul trimestru din 2011) și Vest (în
ultimele trimestre din 2010 și 2012). În ultima regiune menționată anterior, această etapă a durat în
medie peste 40 de zile lucrătoare la sfârșitul anului 2010. Durata medie redusă în cazul regiunii
București-Ilfov în prima parte a perioadei de implementare se datorează, mai degrabă, numărului mic
de proiecte depuse.
Graficul 59 – Comparație între regiuni în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de verificare a CAE
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Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Etapa II: Evaluarea tehnico-financiară
Pentru etapa II, evaluarea tehnico-financiară, au fost luate în calcul maximele și mediile duratelor
standard precizate de procedura în vigoare, respectiv:



în cazul AP 1, poli de creștere:
-



în cazul AP 1, poli de dezvoltare urbană și centre urbane, AP 2, AP 3, AP 4, DMI 5.1 și DMI 5.3:
-



durata maximă procedurală de 32 de zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim
de clarificări admis;
durata medie procedurală de 19 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 6 zile
lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări și a termenului maxim de 32 de
zile lucrătoare, în situațiile menționate mai sus;

durata maximă procedurală de 18 zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim de
clarificări admis;
durata medie procedurală de 10,5 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 3 zile
lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări și a termenului maxim de 18
zile lucrătoare, în situațiile menționate mai sus;

în cazul DMI 5.2:
-

durata maximă procedurală de 28 de zile lucrătoare în cazul în care se solicită numărul maxim
de clarificări admis;
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-

durata medie procedurală de 15,5 zile lucrătoare, obținută pe baza termenului maxim de 3 zile
lucrătoare în situația în care nu se solicită clarificări și a termenului maxim de 28 de
zile lucrătoare, în situațiile menționate mai sus.

După cum se poate constata din tabelul de mai jos, durata minimă a evaluării tehnico-financiare pentru
proiectele incluse în PIDU aferente polilor de creștere a variat în intervalul 2007-2013 între 2 zile
lucrătoare și 20 zile lucrătoare, sub durata maximă procedurală (32 zile lucrătoare), dar și sub durata
medie procedurală (cu excepția regiunii Sud-Est). La polul opus, în cadrul fiecărei regiuni au existat
proiecte din cadrul PIDU aferente polilor de creștere a căror perioadă de evaluare din punct de vedere
tehnico-financiar a depășit durata maximă procedurală prevăzută pentru această etapă. În cazul
regiunilor Centru, Sud Muntenia și Sud-Est, durata medie a etapei de evaluare tehnico-financiară
pentru proiectele din cadrul PIDU aferente polilor de creștere s-a situat peste durata maximă
procedurală.
Pentru proiectele incluse în PIDU aferente polilor de dezvoltare urbană și centrelor urbane, durata
minimă a etapei de evaluare tehnico-financiară variază între 2 zile lucrătoare și 10 zile lucrătoare,
situându-se astfel sub media procedurală pentru acest tip de proiecte. Cu excepția regiunilor SudVest, Nord-Est și Centru durata medie a acestei etape pentru tipul de proiecte mai sus menționate
depășește valoarea maximă menționată în proceduri (18 zile lucrătoare). În intervalul 2007-2013 au
existat și proiecte din cadrul PIDU aferente polilor de dezvoltare urbană și centrelor urbane care au
fost evaluate din punct de vedere tehnico-financiar pe o perioadă ce a depășit 200 de zile lucrătoare
(în regiunile București-Ilfov, Sud Muntenia și Sud-Est).
Și în cazul DMI 3.1, DMI 4.1, DMI 4.3 și DMI 5.1 au existat proiecte a căror durată de evaluare
tehnico-financiară a depășit 100 de zile lucrătoare. Durata medie a etapei de evaluare tehnicofinanciare la nivelul AP 1 – AP 5, cu excepția DMI 1.1 și DMI 5.2, a depășit frecvent durata maximă
procedurală pentru acest tip de proiecte (18 zile lucrătoare), cele mai notabile abateri înregistrându-se
la nivelul DMI 4.1 (regiunea Vest cu un număr de 32 de zile lucrătoare), DMI 4.1 și DMI 5.1 (regiunile
Sud-Est, respectiv Centru, cu un număr de 26 de zile lucrătoare). Pentru DMI 5.3, această etapă a fost
derulată în 4 zile (minim), dar și în 106 zile (maxim), media situându-se la 17,5 zile, respectând
maximul procedural prevăzut.
În general, pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 5.2 durata medie a etapei de evaluare tehnicofinanciară a respectat termenul maxim procedural (28 de zile lucrătoare), excepția constituind-o durata
medie de evaluare tehnico-financiară a proiectelor implementate în regiunea Nord-Vest.
Tabelul 28 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de EVTF
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de EVTF
Durata m inim ă
SV

C

SM

NV

V

DMI 1.1 (PC)

7

2

11

19

12

12

DMI 1.1 (PDU și CU)

2

3

9

3

6

2

DMI 2.1

7

3

7

7

11

3

DMI 3.1

7

6

9

7

10

DMI 3.2

4

6

9

4

DMI 3.3

9

8

13

10

DMI 3.4

3

11

8

5

7

DMI 4.1

4

7

6

7

10

DMI 4.2

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

20

19

29

33

50

30

25

10

2

11

10

18

23

19

19

4

10

24

20

24

18

21

18

8

10

4

18

18

22

14

19

6

8

6

3

15

20

22

16

12

10

9

6

21

11

17

16

7

7

4

12

22

21

7

4

4

13

20

24

12

BI

12

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

53

41

119

130

92

79

53

40

21

68

22

35

210

52

97

560

15

20

46

44

52

51

46

40

37

33

17

14

26

33

23

43

18

31

26

23

273

19

16

11

14

56

62

54

36

42

52

20

50

22

13

9

6

43

13

20

21

31

16

9

6

15

21

15

25

12

32

53

43

47

67

27

68

46

20

23

32

11

18

30

40

65

86

87

279

32

90

20

BI

15

37

BI

SE
192
279

18

DMI 4.3

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

11

10

7

14

6

9

209

28

37

23

267

278

27

43

DMI 5.1

11

11

12

7

8

12

5

6

20

16

26

18

22

20

10

16

133

23

59

32

52

34

22

65

DMI 5.2

8

6

8

10

17

12

5

2

19

24

28

26

29

18

14

15

40

62

67

38

51

27

22

35

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

După cum se poate observa în tabelul următor, proiectele a căror evaluare tehnico-financiară a durat
peste durata maximă procedurală (18 zile lucrătoare în cazul majorității DMI, 32 zile lucrătoare în cazul
DMI 1.1, poli de creștere, respectiv 28 de zile lucrătoare pentru DMI 5.2) reprezintă aproximativ 17%
din totalul proiectelor analizate. Pentru aproximativ 1% dintre proiectele analizate, perioada necesară
parcurgerii etapei de evaluare tehnico-financiare depășește 50 de zile lucrătoare.
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Tabelul 29 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs etapa de EVTF
Num ărul de proie cte la nive l de DM I ș i inte rvalul de zile lucratoare în care ace s te a au parcurs e tapa de EVTF
DM I 1.1 DM I 2.1 DM I 3.1 DM I 3.2 DM I 3.3 DM I 3.4 DM I 4.1 DM I 4.2 DM I 4.3 DM I 5.1 DM I 5.2 DM I 5.3 TOTAL
[1-10]

104

48

22

55

7

85

33

0

2.213

15

17

54

2.653

[11-15]

140

44

27

98

3

130

67

4

442

39

41

182

1.217

[16-18]

95

33

23

46

1

57

26

3

137

24

32

83

560

[18-19]

18

10

4

5

0

10

8

0

42

2

17

53

169

[20-28]

138

79

23

43

3

54

27

0

177

27

55

124

750

[29-32]

13

19

3

3

1

6

5

0

16

3

14

2

85

[33-50]

20

32

4

20

1

20

4

1

21

6

31

15

175

[51-100]

10

2

0

4

0

6

8

0

1

4

3

2

40

[101-200]

12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

14

[201-300]

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

0

5

550

267

107

274

16

368

179

8

3.052

121

210

516

5.668

TOTAL

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

După cum se poate constata din graficul următor, în marea majoritate a perioadei analizate, durata
medie a etapei de evaluare tehnico-financiare la nivelul DMI 1.1 (poli de creștere) nu a deviat
semnificativ de la durata medie procedurală, situându-se totodată permanent sub nivelul duratei
maxime procedurale de 32 de zile lucrătoare. Nu aceeași situație se constată în cazul proiectelor din
cadrul PIDU aferente polilor de dezvoltare urbană și centrelor urbane, durata medie a etapei de
evaluare tehnico-financiară depășind frecvent durata maximă procedurală de 18 zile lucrătoare (al
doilea și ultimul trimestru din anul 2010, al treilea trimestru din anul 2011 sau primul și al treilea
trimestru din 2013). Astfel de abateri de la durata maximă procedurală se pot observa și în cazul
proiectelor evaluate din punct de vedere tehnico-financiar din cadrul DMI 2.1 (în primul și al treilea
trimestru din 2008, în al treilea și al patrulea trimestru din 2010 sau în al doilea trimestru din 2011),
DMI 5.1 (în primele două trimestre din 2008 și în primul trimestru din 2010), dar mai ales în cazul DMI
5.3 (în primul și ultimul trimestru din 2010, în al treilea și ultimul trimestru din 2011, în primele trei
trimestre din 2012 și în primul trimestru din 2013). De asemenea, pe parcursul trimestrelor aferente
perioadei 2007-2013 un număr semnificativ de proiecte din cadrul DMI 5.2 au fost evaluate din punct
de vedere tehnico-financiar în 20-25 de zile lucrătoare, fără ca acest lucru să reprezinte însă depășiri
majore, alarmante, ale duratei medii procedurale de 15,5 zile lucrătoare.
Graficul 60 – Comparație între DMI în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de EVTF
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DMI 5.3

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)
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Dacă se analizează durata medie a etapei de evaluare tehnico-financiare în profil regional, se poate
observa că depășirile termenelor procedurale au ca sursă situațiile înregistrate în regiunile Sud
Muntenia, Sud-Vest și Vest – în ultima regiune, proiectele au fost evaluate în medie din punct de
vedere tehnico-financiar în aproximativ 50 de zile lucrătoare în ultimul trimestru al anului 2010.
Graficul 61 – Comparație între regiuni în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de EVTF

NUmăr mediu de zile lucrătoare necesare parcurgerii etapei EVTF pe trimestru și regiune

60

50

40

30

20

10

0

Durata medie procedurală - DMI 1.1 (PC)
Durata medie procedurală - DMI 1.1 (PDU+CU) și AP 2 - AP 5 (fără DMI 5.2)
Durata medie procedurală - DMI 5.2
POR
SM
SV
NV
NE

Durata maximă procedurală - DMI 1.1 (PC)
Durata maximă procedurală - DMI1.1 (PDU+CU) și AP 2 - AP 5 (fără DMI 5.2)
Durata maximă procedurală - DMI 5.2
BI
SE
C
V

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

De evidențiat în acest context faptul că sistemul de evaluare bazat pe grile transparente este apreciat
de beneficiarii POR consultați în cadrul cercetării de teren. Și aceștia consideră că numărul și calitatea
evaluatorilor externi au constituit adevăratele obstacole în desfășurarea etapei de evaluare tehnicofinanciare, fapt care a generat întârzierile înregistrate. Un alt factor cu influență negativă asupra
calității evaluării tehnico-financiare a constat în absența unor standarde de cost și valori de referință
pentru diferitele tipuri de cheltuieli și activități.
Etapa III: Analiza proiectului tehnic
Conform procedurilor programului, etapa de evaluare a proiectului tehnic se aplică doar domeniilor
majore de intervenție și operațiunilor în cadrul cărora sunt prevăzute investiții în infrastructură. Astfel,
sunt exceptate de la elaborarea și depunerea unui proiect tehnic proiectele din cadrul DMI 1.1 care
presupun doar achiziții de echipamente (sistemele de supraveghere video), cele din cadrul DMI 3.3,
DMI 4.3 și DMI 5.3, operațiunile (a) și (b). Durata acestei etape este, conform procedurii, de maxim 14
zile lucrătoare în cazul în care nu sunt solicitate clarificări și nu este necesară nici medierea între
experți și maxim 26 de zile lucrătoare dacă se solicită numărul maxim de clarificări și se impune
medierea între experți. Prin urmare, durata medie procedurală calculată este de 20 de zile lucrătoare.
În ceea ce privește durata minimă, această etapă s-a încadrat între 2 zile lucrătoare (DMI 5.2,
regiunea Sud-Est) și 15 zile lucrătoare (DMI 2.1 și DMI 5.2 în regiunea Centru). În general, analiza
proiectului tehnic s-a realizat într-un număr de zile lucrătoare superior duratei medii procedurale (20
zile lucrătoare), însă sub durata maximă prevăzută în procedură (26 de zile lucrătoare). Excepții
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notabile s-au înregistrat în cazul proiectelor tehnice analizate în cadrul DMI 1.1 (regiunea BucureștiIlfov), DMI 2.1 (regiunea Centru), DMI 4.1 (regiunea Vest), DMI 5.1 (regiunea Centru) și DMI 5.2
(regiunile Centru și Nord-Vest).
De asemenea, durata maximă a acestei etape s-a situat de cele mai multe ori peste valoarea de 26 de
zile lucrătoare, cele mai mari întârzieri înregistrându-se la nivelul DMI 4.1 (regiunea Vest – 279 de zile
lucrătoare), DMI 3.1 (regiunea Sud-Vest – 273 de zile lucrătoare), DMI 1.1 (regiunea București-Ilfov –
124 de zile lucrătoare).
Conformitatea duratei maxime a acestei etape cu prevederile procedurale s-a înregistrat în regiunile
Nord-Est (DMI 1.1 și DMI 3.4), Sud-Vest (DMI 3.1 și DMI 5.1), Centru (DMI 4.2), Sud Muntenia (DMI
1.1 și DMI 3.1), Vest (DMI 4.2), București-Ilfov (DMI 3.1, DMI 3.2, DMI 4.1, DMI 5.1 și DMI 5.2).
În cazul DMI 5.3, operațiunea (c), durata minimă înregistrată a acestei etape este de 18 zile
lucrătoare, iar cea maximă de 106 zile lucrătoare, media fiind de 33 de zile lucrătoare. În consecintă,
în cazul acestui DMI nu se înregistrează întârzieri alarmante (cu excepția situației sesizate mai sus)
pentru derularea acestei etape.
Un aspect important trebuie menționat în ceea ce privește comparația dintre duratele maxime obținute
din analiza datelor și duratele maxime procedurale. Conform procedurii, dacă în urma verificării
proiectului tehnic şi a răspunsurilor primite la solicitările de clarificări transmise potențialului beneficiar
se constată absența unor documente/ avize ori documente incomplete, absența unor semnături sau a
unor omologări de specialitate, solicitantului de finanţare i se aduce la cunoștință necesitatea
completării documentaţiei aferente proiectului tehnic. Completarea dosarului proiectului tehnic trebuie
să se realizeze în cadrul intervalului de șase luni de la solicitarea inițială a OI privind depunerea
proiectului tehnic. În plus, pentru verificarea conformității proiectului tehnic redepus, procedura se reia
integral. Extinderile succesive ale duratei necesare evaluării și aprobării proiectului tehnic explică
așadar duratele maxime obținute în urma analizei datelor colectate din rapoartele săptămânale de
progres.
Tabelul 30 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de analiză a PT
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de analiză a PT
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

DMI 1.1

7

9

11

6

10

8

3

6

13

21

21

16

22

17

28

16

24

41

29

23

44

31

124

34

DMI 2.1

7

3

15

11

11

10

4

10

24

15

28

19

22

23

12

21

38

37

52

51

46

40

29

33

DMI 3.1

7

6

9

7

10

8

10

4

18

18

23

13

18

17

14

27

33

23

43

18

31

26

23

273

DMI 3.2

4

6

13

4

6

8

6

3

14

20

26

17

18

15

10

13

37

48

54

36

41

28

13

35

DMI 3.4

8

11

11

5

7

7

7

4

16

20

22

15

22

15

24

12

24

42

43

47

67

27

52

46

DMI 4.1

4

7

6

7

12

11

8

4

13

20

25

16

21

38

13

20

30

40

65

32

87

279

22

90

DMI 3.3

DMI 4.2

12

12

16

15

18

18

DMI 4.3
DMI 5.1

11

11

12

7

8

13

5

8

21

16

35

18

22

21

8

17

133

20

59

32

52

34

13

65

DMI 5.2

8

6

15

10

18

12

5

2

19

25

29

24

28

18

14

15

40

62

67

38

37

26

22

29

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Referitor la cazurile în care s-au înregistrat întârzieri, din analiza datelor, confirmată și de cercetarea
de teren, a rezultat că aceste situații se datorează și faptului că durata procedurală a acestei etape ar
putea fi subdimensionată, în realitate fiind nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru a o parcurge
de o manieră eficace. Conform rezultatelor cercetării de teren, majoritatea beneficiarilor consultați
consideră că timpul avut la dispoziție pentru a răspunde la solicitările de clarificări este insuficient
comparativ cu nivelul de complexitate al ajustărilor solicitate, deși mecanismul în sine este benefic și
duce la îmbunătățirea calității proiectelor tehnice. Totodată, percepția majoritară este că separarea
etapei de evaluare tehnico-financiară de cea a proiectului tehnic este ineficientă întrucât conduce la
extinderea întregului proces de evaluare. Riscurile asociate proiectelor a căror evaluare și aprobare se
realizează după o perioadă îndelungată de timp de la momentul depunerii cererii de finanțare sunt
foarte mari din punct de vedere al relevanței proiectelor, precum și al fezabilității acestora din punct de
vedere tehnic și financiar.
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În ceea ce privește incidența procedurilor de evaluare a proiectului tehnic, în 86% din cazuri aceasta a
durat până la 26 de zile lucrătoare, respectându-se astfel termenul maxim procedural. Pentru
aproximativ 2% din totalul proiectelor analizate etapa a durat peste 50 de zile lucrătoare.
Tabelul 31 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs etapa de analiză a PT
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs etapa de PT
DMI 1.1 DMI 2.1 DMI 3.1 DMI 3.2 DMI 3.3 DMI 3.4 DMI 4.1 DMI 4.2 DMI 4.3 DMI 5.1 DMI 5.2 DMI 5.3 TOTAL
[1-14]

128

44

38

114

0

119

54

3

0

38

33

0

571

[15-26]

158

70

48

87

0

92

43

4

0

36

76

9

623

[27-50]

22

38

8

20

0

24

7

0

0

8

38

4

169

[51-100]

0

2

0

1

0

3

4

0

0

4

2

0

16

[101-200]

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

9

[201-300]

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

315

154

95

222

0

238

109

7

0

87

149

14

1.390

TOTAL

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Durata medie procedurală a acestei etape (20 de zile lucrătoare) este respectată în majoritatea
trimestrelor din intervalul 2007-2013. Abateri de la această medie au fost înregistrate în cazul
proiectelor tehnice evaluate în cadrul DMI 2.1 (în primul și al treilea trimestru din 2008, respectiv în
ultimul trimestru din 2010), DMI 4,1 și DMI 5.2 (în ultimele două trimestre din 2008). Dacă se compară
mediile trimestriale cu durata maximă procedurală (26 de zile lucrătoare) se poate constata că și în
acest caz durata standard din procedură este respectată, excepția înregistrându-se în cazul DMI 5.3
(39 de zile lucrătoare în al treilea trimestru din 2009). După cum s-a constatat pe parcursul cercetării
de teren, unul dintre motivele întârzierilor înregistrate este calitatea proiectelor tehnice, precară în
multe cazuri și determinată, la rândul ei, de calitatea experților externi contractați pentru pregătirea
acestor tipuri de documente.
Graficul 62 – Comparație între DMI în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de analiză a PT
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La nivel regional, după cum se poate observa din graficul următor, atât durata medie procedurală (20
de zile lucrătoare), cât și cea maximă (26 de zile lucrătoare) au fost în general respectate în intervalul
2007-2013. Întârzieri față de duratele procedurale s-au înregistrat în cazul proiectelor tehnice evaluate
la nivelul regiunilor Sud Muntenia (în al treilea trimestru din 2007, dar și în al doilea și al treilea
trimestru din 2008), Nord-Est (în al doilea trimestru din 2008) și Sud-Vest (în primele două trimestre
din 2010).
Graficul 63 – Comparație între regiuni în ceea ce privește durata medie trimestrială aferentă etapei de evaluare a PT
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Etapa IV: Contractare
Așa cum se poate constata din tabelul de mai jos, perioada procedurală maximă dintre momentul
notificării solicitantului cu privire la efectuarea vizitei la fața locului și semnarea propriu-zisă a
contractului de finanțare este de 101 zile lucrătoare71 (39 pentru vizita la fața locului plus 62 zile
lucrătoare pentru semnarea contractului) în condițiile în care vizita la fața locului se desfășoară la data
propusă de OI, iar refacerea documentelor în cadrul cărora se constată erori în timpul vizitei la fața
locului nu durează mai mult de cinci zile lucrătoare. Durata procedurală maximă poate crește în
situația în care vizita la fața locului este efectuată în termen de două luni de la data propusă de OI,
documentația de contractare necesită completări înainte de a fi transmisă la AM POR, ori AM POR
solicită clarificări în procesul de verificare a cererilor de finanțare. În acest caz, durata etapei dintre
momentul notificării solicitantului cu privire la efectuarea vizitei la fața locului și semnarea propriu-zisă
a contractului de finanțare poate ajunge la un maxim 190 de zile lucrătoare (81 pentru vizita la fața
locului plus 109 zile lucrătoare pentru semnarea contractului). În aceste condiții, durata medie
procedurală este de aproximativ 145,5 zile lucrătoare.

Cu excepția DMI 5.3 pentru care nu se organizează vizite la fața locului, prin urmare, în cazul acestui DMI durata maximă
procedurală este de 62 zile lucrătoare.
71
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Tabelul 32 – Durata procedurală a etapei de contractare
Durata procedurală a etapei de contractare

Etape

Activitate

Responsabil

Notificarea solicitantului înainte de efectuarea vizitei la
Expert OI
fața locului (după primirea notificării de la AMPOR)

Etapa I

8

Efectuarea vizitei

Doi experți OI și un observator din partea AM POR

2

Refacerea și depunerea la sediul OI a documentelor

Expert OI

5

Transmiterea raportului de vizită la fața locului către
AMPOR

Expert OI

10

Analiza raportului și elaborarea memorandumului

Managerul de axă

6

Verificarea raportului pe principiul „4 ochi”

Managerul de axă

2

Avizarea și aprobarea documentației

Șef serviciu și șef AM POR

1

Anunțarea solicitantului cu privire la decizia AM POR

Expert OI

Total I

Etapa II

Num ăr m axim zile
lucrătoare

5
39

Transmiterea documentației in original la AM POR

Expert OI

15

Transmiterea contractelor de finanțare către AM POR

Expert OI

10

Verificarea documentației de către managerul de axă

Managerul de axă

Verificarea pe principiul "4 ochi"

Manager de axă "4 ochi"

Avizarea contractului de finanțare

Șef serviciu, director DAMPOR, DGAPP, Direcția Juridică, CFP,
DGA Direcția Generală Programe Europene, SGA, ordonator de
credite

Verificarea pe principiul "4 ochi"

Managerul de axă

Obținerea avizelor interne MDRAP

Managerul de axă

Semnare contract de finanțare

Solicitant finanțare

Total II

27

10
101

Sursă: Procedura POR
Deși pentru această etapă este prevăzută o durată semnificativă, există cazuri în care contractele au
fost încheiate într-o perioadă de timp extrem de redusă: 3 zile lucrătoare (pentru unele proiecte
implementate în cadrul DMI 1.1 și în regiunile Sud Muntenia și Centru), 4 zile lucrătoare (pentru unele
proiecte implementate în cadrul aceluiași DMI, dar în regiunea Nord-Est), 6 zile lucrătoare (pentru
unele proiecte implementate în cadrul DMI 2.1 în regiunea Nord Vest sau unele proiecte implementate
în cadrul DMI 5.1 în regiunea Sud-Est) sau 7 zile lucrătoare (pentru unele proiecte implementate în
cadrul DMI 1.1 în regiunea Vest).
Cu referire la duratele medii înregistrate la nivelul etapei de contractare, așa cum se poate constata
din tabelul de mai jos, acestea se încadrează în general sub termenul maxim prevăzut în procedură
(190 zile lucrătoare). Excepția o constituie proiectele implementate în cadrul DMI 1.1 în regiunea
București-Ilfov pentru care etapa cuprinsă între momentul notificării vizitei la fața locului și semnarea
propriu-zisă a durat în medie 246 zile lucrătoare.
La cealaltă extremă, dacă analizăm duratele maxime înregistrate pentru proiectele analizate se pot
observa depășiri atât ale mediei procedurale (145,5 zile lucrătoare), cât și a maximului procedural (190
zile lucrătoare). Astfel, există situații în care procesul de contractare a durat și peste 600 de zile
lucrătoare (unele proiecte implementate în cadrul DMI 1.1 în regiunile Sud-Vest, Nord-Vest și
București-Ilfov). În general, proiectele cu cea mai mare durată de contractare indiferent de DMI și
regiunile în cadrul cărora sunt implementate depășesc semnificativ cele 190 de zile lucrătoare,
maximul procedural.
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Tabelul 33 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de contractare
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de contractare
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

4

13

3

3

30

7

58

15

110

127

89

105

155

113

246

159

338

686

441

338

655

237

604

410

DMI 2.1

8

17

7

13

6

16

52

12

67

54

60

41

40

61

97

62

351

86

137

78

98

150

235

164

DMI 3.1

22

45

59

11

26

42

95

12

76

90

135

73

99

141

133

100

148

149

324

149

206

383

189

352

DMI 3.2

44

42

41

11

36

25

53

30

106

113

105

99

106

101

133

119

307

398

207

172

293

175

247

221

DMI 3.3

30

75

67

47

51

36

82

71

70

77

87

53

80

82

82

71

111

79

106

58

109

128

82

71

DMI 3.4

46

47

55

40

40

44

76

28

153

115

122

105

116

99

111

129

312

315

276

268

333

187

181

438

DMI 4.1

58

64

38

35

11

54

32

63

145

122

118

89

141

97

155

107

306

252

220

111

280

217

531

205

DMI 1.1

DMI 4.2

83

120

109

148

136

179

DMI 4.3

35

31

37

36

40

46

62

53

142

130

128

134

130

119

142

158

273

292

542

358

441

390

413

582

DMI 5.1

76

84

35

31

64

24

67

6

149

167

98

88

151

122

128

152

256

277

172

164

230

228

193

311

DMI 5.2

43

55

31

54

56

28

38

35

122

130

99

105

110

79

161

141

228

488

157

184

148

110

304

426

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Analiza tabelului de mai jos evidențiază că etapa de contractare s-a încadrat în durata maximă
procedurală (190 de zile lucrătoare) în aproximativ 86% dintre proiectele analizate. Pentru un număr
semnificativ de proiecte (253 de proiecte, ceea ce reprezintă 7% dintre proiectele analizate) durata
medie a etapei de contractare a fost cuprinsă între 200 și 300 de zile lucrătoare. Depășiri substanțiale
ale termenului maxim prevăzut în cadrul procedurii s-au înregistrat în aproximativ 2% din cazuri (77 de
proiecte pentru care contractarea a durat peste 300 de zile). De altfel, majoritatea beneficiarilor
consultați în cadrul cercetării de teren consideră că perioada de timp dintre precontractare şi
semnarea propriu-zisă a contractului de finanțare este mult prea lungă, acest lucru fiind valabil în
special în cazul proiectelor de infrastructură.
Tabelul 34 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs etapa de contractare
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs etapa de contractare
DMI 1.1 DMI 2.1 DMI 3.1 DMI 3.2 DMI 3.3 DMI 3.4 DMI 4.1 DMI 4.2 DMI 4.3 DMI 5.1 DMI 5.2 DMI 5.3 TOTAL
[1-62]

111

84

19

39

5

42

9

0

75

10

18

31

[63-101]

69

53

32

64

6

68

31

2

327

18

36

154

860

[102-145]

100

5

16

55

4

60

18

4

785

20

42

90

1.199

[146-190]

77

4

11

26

0

34

10

1

480

13

18

20

694

[190-200]

15

0

1

2

0

2

1

0

40

2

1

3

67

[201-300]

56

1

2

12

0

19

10

0

124

12

6

11

253

[301-400]

13

1

3

2

0

4

1

0

11

1

2

13

51

[401-500]

4

0

0

0

0

1

0

0

5

0

2

2

14

[500-601]

2

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

1

8

[601-700]
TOTAL

443

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

451

148

84

200

15

230

81

7

1.851

76

125

325

3.593

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

În graficele de mai jos durata medie a etapei de contractare este determinată la nivel de semestru și
este calculată doar prin includerea proiectelor care parcurg și finalizează etapa în respectivul
semestru. Prin această abordare, sunt excluse proiectele care parcurg mai multe semestre până la
semnarea propriu-zisă a contractului de finanțare, rezultând astfel o imagine oarecum îmbunătățită
asupra desfășurării etapei de contractare la nivel de DMI și regiune.
Dacă se compară media semestrială obținută în urma colectării și prelucrării datelor obținute din
rapoartele săptămânale de progres cu durata maximă procedurală de 101 zile lucrătoare, rezultată în
condițiile în care vizita la fața locului se desfășoară la data propusă de OI, iar refacerea documentelor
în cadrul cărora se constată erori în timpul vizitei la fața locului nu durează mai mult de cinci zile
lucrătoare, se pot observa întârzieri înregistrate în semnarea contractelor aferente DMI 4.3 (în al
doilea semestru din 2010), DMI 5.1 (în primul semestru din 2011), DMI 3.3 (în al doilea semestru din
133

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

2011), DMI 5.2 (în primul trimestru din 2012) și DMI 3.4 (în primul trimestru din 2013). Dacă însă se
compară cu durata medie procedurală (145,5 zile lucrătoare) sau cu durata maximă procedurală (190
de zile lucrătoare), obținută în situația în care vizita la fața locului este efectuată în termen de două luni
de la data propusă de OI, documentația de contractare necesită completări înainte de a fi transmisă la
AM POR, ori AM POR solicită clarificări în procesul de verificare a cererilor de finanțare, atunci durata
medie calculată la nivelul fiecărui semestru se situează sub termenele menționate în cadrul procedurii.
De asemenea, graficul reflectă și intensificarea ritmului de contractare începând cu cel de-al doilea
semestru al anului 2010, ceea ce indică o impulsionare a procesului de evaluare, selecție și
contractare pentru a se asigura absorbția fondurilor și a se evita riscul de dezangajare care s-a
manifestat începând cu anul 2010-2011.
Este însă important de menționat, așa cum s-a precizat și mai sus, că pe parcursul întregii perioade
analizate (2007-2013) au fost înregistrate și situații în care durata contractării a depășit 200 de zile
lucrătoare, situație aplicabilă unui procent de aproximativ 9% din totalul proiectelor analizate.
Graficul 64 - Comparație între DMI în ceea ce privește durata medie semestrială aferentă etapei de contractare
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Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

În profil regional, întârzieri față de durata maximă procedurală de 101 zile lucrătoare, rezultată în
condițiile în care vizita la fața locului se desfășoară la data propusă de OI, iar documentația de
contractare nu necesită clarificări sau completări, se pot constata în regiunile Sud-Vest (în al doilea
semestru din anul 2010), Centru și Vest (în al doilea semestru din 2011). Graficul arată însă că nu
există abateri de la durata medie procedurală (145,5 zile lucrătoare) și durata maximă procedurală
(190 de zile lucrătoare), ultima fiind obținută în situația în care vizita la fața locului este efectuată în
termen de două luni de la data propusă de OI, iar documentația de contractare necesită clarificări sau
completări.
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Graficul 65 - Comparație între regiuni în ceea ce privește durata medie semestrială aferentă etapei de contractare
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Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (Rapoartele săptămânale de progres ale OI)

Etapa V: Plăți
În ceea ce privește etapa de efectuare a cererilor de plată, aceasta se împarte în două sub-etape,
respectiv: autorizarea plății, al cărei termen procedural este de 45 de zile lucrătoare, și efectuarea
plății, pentru care termenul procedural prevăzut este de 3 zile lucrătoare. În total, etapa de efectuare a
plății ar trebui să dureze maxim 48 de zile.
Având în vedere că pentru această etapă sunt efectuate mai multe plăți pentru fiecare proiect, am
calculat doar respectarea termenelor procedurale de o manieră statică, fără a observa dinamica în
timp a acestei etape. Cercetarea de teren a confirmat, totuși, că schimbarea abordării aferentă
rambursărilor (depunerea unei cereri de plată, urmată de cererea de rambursare doar pe cheltuielile
autorizate) este mai eficace și mai eficientă. Analiza de mai jos a fost realizată la nivel de DMI/AP și
regional conform cerințelor caietului de sarcini, dar rezultatele acesteia reflectă de o manieră limitată
performnața OI, în special pentru sub-etapa efectuare plată, realizată la nivel de AM.
a) Autorizarea plăților
După cum se poate constata din tabelele de mai jos, întârzierille sunt mari în cazul acestei sub-etape,
în comparație cu etapele anterioare. Durata minimă a sub-etapei de autorizare de plată se situează
între 7 zile lucrătoare (pentru proiectele din cadrul DMI 3.3 și implementate în regiunea Sud-Vest) și
134 de zile lucrătoare în cazul proiectelor din cadrul DMI 3.1, implementate în regiunea București-Ilfov.
Cea mai mare parte a duratelor minime înregistrate la nivel de DMI și regiune respectă prevederile
procedurale (45 de zile lucrătoare). Excepțiile se constată în cazul proiectelor finanțate în cadrul DMI
2.1, DMI 3.1, DMI 3.2, DMI 3.3, DMI 3.4, DMI 5.1 și DMI 5.2 și implementate în regiunea BucureștiIlfov, a celor finanțate în cadrul DMI 5.1 și implementate în regiunea Sud-Vest, a celor finanțate în
cadrul DMI 3.1 și DMI 5.1 și implementate în regiunea Centru și a celor finanțate în cadrul DMI 3.3 și
implementate în regiunile Sud Muntenia, Nord-Vest și Vest. Pentru toate aceste proiecte autorizarea
plăților s-a făcut într-o perioadă mai mare de timp decât termenul procedural.
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În cea mai mare parte duratele medii calculate depășesc cu cel puțin 40-50% termenul procedural, în
special în cazul proiectelor finanțate în regiunea București-Ilfov. Duratele maxime se situează în cele
mai multe cazuri peste 100 de zile lucrătoare, ajungând și până la 261 zile lucrătoare (proiectele
finanțate în cadrul DMI 5.1 și implementate în regiunea București-Ilfov) și 370 de zile lucrătoare
(proiectele finanțate în cadrul DMI 1.1 și implementate în regiunea București-Ilfov). În cazul DMI 5.3,
cea mai scurtă durată a acestei perioade este de 22 de zile lucrătoare, cu o maximă de 321 de zile
lucrătoare și o medie de 120 de zile lucrătoare, cu mult peste prevederile procedurale.
Tabelul 35 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru sub-etapa de autorizare a plăților
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru sub-etapa de autorizare a plăților
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

DMI 1.1

22

35

31

31

22

20

40

25

46

53

53

56

44

50

100

42

74

95

97

96

76

119

159

93

DMI 2.1

31

40

31

35

33

25

58

38

51

58

61

68

52

63

163

66

82

105

97

189

71

128

370

132

DMI 3.1

36

38

50

33

23

38

134

40

44

58

56

46

43

60

134

62

61

87

67

73

74

86

134

93

DMI 3.2

28

33

23

28

31

34

84

30

51

52

49

53

50

59

113

56

93

106

83

95

82

110

163

79

DMI 3.3

40

7

40

53

54

60

118

35

40

27

40

53

54

60

118

35

40

46

40

53

54

60

118

35

DMI 3.4

24

30

37

26

22

37

106

22

48

66

61

65

47

56

154

56

62

247

154

118

79

88

190

121

DMI 4.1

25

25

29

29

37

27

34

21

39

40

41

40

39

42

64

39

46

52

50

62

41

65

85

50

DMI 4.2

31

41

31

41

31

SE

41

DMI 4.3

12

1

1

24

19

1

37

22

42

45

41

52

41

44

94

43

103

138

97

158

71

80

218

97

DMI 5.1

30

48

47

27

17

36

87

24

51

56

70

50

39

59

158

43

75

66

82

62

74

96

261

58

DMI 5.2

19

34

23

32

29

25

79

35

39

53

41

54

47

49

79

45

76

88

87

120

91

80

79

65

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, doar pentru 44% dintre proiectele în cadrul cărora a
fost autorizată cel puțin o plată durata procedurală maximă (45 de zile lucrătoare) este respectată.
Pentru majoritatea proiectelor (46%) plățile au fost autorizate într-un interval de 46-100 de zile
lucrătoare, dar această etapă a durat și între 100 și 200 de zile pentru 227 de proiecte (9%), deviație
semnificativă de la termenii procedurali. Au existat și proiecte pentru care plata a fost autorizată în
peste 200 de zile (1,2% din totalul proiectelor analizate). Tendința se regăsește și la nivel de domeniu
major de intervenție, ceea ce indică o problemă structurală de capacitate a OI/ AM sub presiunea
numărului cererilor de rambursare, dar și a calității sub așteptări a acestora și a documentațiilor
aferente. Așa cum relevă și cercetarea de teren, calificarea personalului beneficiarilor responsabil cu
pregătirea cererilor de rambursare necesită o îmbunătățire semnificativă.
Tabelul 36 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs sub-etapa de autorizare a
plăților
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs sub-etapa de autorizare a plăților
DMI 1.1

DMI 2.1

DMI 3.1

[1-45]

106

25

[46-100]

120

68

[101-200]

2

[201-300]
[301-400]
TOTAL

DMI 3.2

DMI 3.3

DMI 3.4

DMI 4.1

DMI 4.2

DMI 4.3

DMI 5.1

DMI 5.2

DMI 5.3

TOTAL

23

45

36

100

4

36

38

2

804

22

50

14

1.169

4

107

14

0

619

34

32

93

8

1

1.227

8

1

12

0

0

70

2

1

122

227

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

26

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

228

102

2

60

153

9

156

52

2

1.494

59

83

256

2.654

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

b) Efectuarea plăților
Efectuarea plății are loc în multe cazuri în 1-2 zile lucrătoare (în special pentru proiectele din cadrul
DMI 4.3), dar durata minimă a acestei sub-etape se situează mai degrabă în jurul mediei de 3 zile
lucrătoare (conform procedurilor), cu valori mai mari în cazul proiectelor implementate/ în
implementare în regiunile București-Ilfov (DMI 3.3, DMI 3.1 și DMI 5.2), Nord Vest și Vest (DMI 3.3).
De remarcat că sub-etapa de efectuare a plății a durat și peste 50 de zile lucrătoare (în cazul
proiectelor finanțate în cadrul DMI 4.3 și implementate în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest sau în
cazul proiectelor finanțate în cadrul DMI 4.1 și implementate în regiunea București-Ilfov). În mod
paradoxal, cele mai mari valori, de peste 50 de zile lucrătoare s-au înregistrat în cazul DMI 4.3.
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Duratele medii ale acestei etape depășesc de asemenea termenul procedural de 3 zile lucrătoare,
ajungând și la 20 de zile lucrătoare. În cazul DMI 5.3, media se situează la 7 zile lucrătoare, iar
valoarea maximă este de 29 de zile lucrătoare.
Tabelul 37 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru sub-etapa de efectuare a plăților
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru sub-etapa de efectuare a plăților
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

DMI 1.1

3

2

3

2

3

2

4

2

8

7

8

7

8

7

5

8

24

19

18

12

22

31

6

24

DMI 2.1

3

3

4

3

4

3

4

3

6

5

6

7

5

6

6

4

15

10

8

21

8

11

8

8

DMI 3.1

3

3

5

4

3

3

8

3

5

6

7

7

5

6

8

6

7

10

9

11

10

11

8

10

DMI 3.2

4

3

4

3

2

3

3

3

6

9

8

10

7

7

8

8

21

17

12

21

17

14

14

28

DMI 3.3

12

2

7

6

8

10

12

6

12

4

7

6

8

10

12

6

12

6

7

6

8

10

12

6

DMI 3.4

4

4

3

2

4

3

3

2

7

7

8

5

7

6

7

6

12

11

15

11

17

12

19

19

DMI 4.1

4

3

4

7

6

4

7

5

7

11

7

10

7

8

17

13

15

32

15

15

9

14

50

23

DMI 4.2

7

8

7

8

7

8

DMI 4.3

2

1

2

2

2

2

2

1

7

8

6

7

9

7

8

7

27

54

46

33

44

55

41

43

DMI 5.1

4

4

5

2

3

3

2

4

9

6

6

7

5

4

20

6

17

8

9

16

6

7

42

10

DMI 5.2

2

3

3

3

4

3

10

2

6

6

6

5

6

5

10

6

32

11

12

8

10

7

10

18

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

Doar pentru 16% din totalul proiectelor analizate, efectuarea plăților a avut loc sub durata maximă
prevăzută de procedură (3 zile lucrătoare). Pentru majoritatea proiectelor (82% din totalul proiectelor
analizate) această sub-etapă a durat între 4 și 20 de zile lucrătoare. Doar 3% din totalul proiectelor
analizate au fost înregistrate întârzieri majore, efectuarea plății realizându-se într-un interval de 21-100
de zile lucrătoare.
Tabelul 38 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs sub-etapa de efectuare a
plăților
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs sub-etapa de efectuare a plăților
DMI 1.1

DMI 2.1

DMI 3.1

DMI 3.2

DMI 3.3

DMI 3.4

DMI 4.1

DMI 4.2

DMI 4.3

DMI 5.1

DMI 5.2

DMI 5.3

TOTAL

[1-3]

22

8

10

10

1

13

1

0

299

7

14

33

418

[4-20]

202

93

50

139

8

143

48

2

1.147

50

68

217

2.167

[21-50]

4

1

0

4

0

0

3

0

46

2

1

6

67

[51-100]

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

TOTAL

228

102

60

153

9

156

52

2

1.494

59

83

256

2.654

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

c) Etapa Plată
La nivelul întregii etape, tendințele sunt dictate atât de procesul de autorizare a plăților, cât și de cel de
plată efectivă. Această etapă a durat în cel mai bun caz 9 zile lucrătoare (în cazul proiectelor finanțate
în cadrul DMI 3.3 și implementate în regiunea Sud-Vest). Pentru toate proiectele finanțate în cadrul
DMI 2.1, DMI 3.1, DMI 3.2, DMI 3.3, DMI 3.4 și DMI 5.1 și implementate în regiunea București Ilfov,
pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.3 și implementate în regiunile Nord-Est, Sud Muntenia,
Nord-Vest și Vest, pentru cele finanțate în cadrul DMI 3.1 și implementate în regiunea Centru, pentru
cele finanțate în cadrul DMI 5.1 și implementate în regiunile Sud-Vest și Centru și pentru cele finanțate
în cadrul DMI 4.2 și implementate în regiunea Vest, autorizarea și efectuarea plăților s-au realizat întro perioadă de timp mai mare decât durata procedurală.
Duratele medii la nivel de sub-etapă depășesc cu 40-50% termenele procedurale, tendință mai
pronunțată pentru proiectele din aceleași regiuni (Vest și București-Ilfov) și la nivelul tuturor domeniilor
majore de intervenție. Ca nivel maxim etapa a durat un număr semnificativ de zile lucrătoare, în mare
parte între 100 și 200 de zile lucrătoare, dar și peste 300 de zile lucrătoare. În cazul DMI 5.3, durata
minimă a fost de 25 de zile lucrătoare iar durata maxima de 329 de zile, cu o medie de 127 de zile
lucrătoare.
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Tabelul 39 – Durata minimă, medie și maximă la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de plată
Durata m inim ă, m edie și m axim a la nivel de DMI și regiuni pentru etapa de plată
Durata m inim ă

Durata m axim ă

Durata m edie

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

NE

SV

C

SM

NV

V

BI

SE

DMI 1.1

27

38

36

37

27

24

46

32

54

60

61

63

51

57

105

51

86

101

100

104

81

125

163

101

DMI 2.1

35

44

37

42

37

28

66

41

56

63

67

74

57

68

168

70

85

111

103

193

75

134

374

137

DMI 3.1

41

41

55

41

26

46

142

49

49

64

63

53

49

66

142

67

65

92

76

78

79

89

142

99

DMI 3.2

36

39

33

35

34

37

90

37

57

61

56

63

57

65

120

64

100

120

89

116

92

115

173

83

DMI 3.3

52

9

47

59

62

70

130

41

52

31

47

59

62

70

130

41

52

52

47

59

62

70

130

41

DMI 3.4

33

37

45

33

26

40

112

26

55

73

69

70

54

61

161

62

70

257

157

124

84

94

194

125

DMI 4.1

33

43

33

37

45

31

41

40

46

51

48

50

46

50

81

52

58

59

65

77

48

75

117

61

DMI 4.2

38

49

38

49

38

49

DMI 4.3

15

24

24

27

22

16

43

24

48

52

47

60

50

51

102

50

112

150

107

161

87

86

226

104

DMI 5.1

40

54

52

30

21

40

102

34

59

61

77

57

44

64

179

50

84

71

91

68

79

99

303

65

DMI 5.2

25

37

27

36

34

29

89

38

45

59

47

59

54

53

89

51

80

92

99

123

101

86

89

67

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

Doar în cazul unei treimi din totalul proiectelor analizate, cererile de plată sunt onorate într-un interval
de până la 48 de zile lucrătoare, care corespunde celui procedural. Aproximativ pentru 56% dintre
proiectele analizate cererile de plată sunt finalizate într-un interval de 49-100 de zile lucrătoare. Pentru
11% dintre aceste proiecte, cererile sunt finalizate într-o perioadă mai mare de 100 zile lucrătoare,
substanțial peste termenul procedural.
Tabelul 40 – Numărul proiectelor la nivel de DMI și intervalul în care acestea au parcurs etapa de plată
Num ărul de proiecte la nivel de DMI și intervalul de zile lucratoare în care acestea au parcurs etapa de plată
DMI 1.1

DMI 2.1

DMI 3.1

DMI 3.2

DMI 3.3

DMI 3.4

DMI 4.1

DMI 4.2

DMI 4.3

DMI 5.1

DMI 5.2

DMI 5.3

TOTAL

[1-48]

78

17

17

31

3

25

21

1

599

18

42

11

863

[49-100]

144

75

42

112

5

117

30

1

806

37

39

82

1.490

[101-200]

6

9

1

10

1

13

1

0

88

3

2

135

269

[201-300]

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

27

29

[301-400]

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

3

228

102

60

153

9

156

52

2

1.494

59

83

256

2.654

TOTAL

Sursă: Date cantitative furnizate de AM POR (SMIS)

Entitățile consultate în cadrul acestei evaluări semnalează întârzieri mari în cadrul acestei etape,
precum și efectele negative ale acestora asupra cash-flow-ului beneficiarilor proiectelor, care se
adaugă celor determinate de reducerea ratei prefinanțării.
Analiza instituțională
Abordare
Capacitatea din punct de vedere al resurselor umane disponibile în cadrul structurilor instituționale AM
POR și OI POR este un element esențial al procesului de implementare al POR. După cum am
evidențiat mai sus, în anumite perioade ale implementării programului capacitatea instituțională POR a
fost sub presiune, rezultatul fiind depășirea în multe cazuri a duratelor procedurale aferente procesului
de evaluare și selecție, dar și a celor aferente contractării și soluționării cererilor de plată. Punctul
nevralgic constatat în cadrul cercetării de teren vis-à-vis de capacitatea POR este nivelul insuficient al
cunoștințelor tehnice ale personalului POR, inclusiv pe palierele de control financiar și al achizițiilor
publice (după cum vom vedea mai jos, angajații în cadrul departamentului verificare financiară au cea
mai mică experiență în implementarea fondurilor europene).
Analizele prezentate în continuare sunt bazate pe informațiile puse la dispoziție de OI / AM POR.
Elementele instituționale analizate sunt următoarele:
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Capacitatea instituțională din punct de vedere al resurselor umane: grad de ocupare al posturilor,
fluctuație personal, competențe personal la nivel AM și OI POR.
Existența elementelor necesare unei funcționalități institutționale adecvate: atribuții, funcții,
organigrame, responsabilități, procese de lucru, proceduri la nivel AM și OI POR.

Resurse umane
Un aspect important al funcționării eficace a structurilor de implementare POR este gradul de ocupare
a posturilor alocate în cadrul acestor structuri. În 2013, acest grad de ocupare, calculat ca medie a
tuturor posturilor din cadrul ADR, era de 83%. Evoluția gradului de ocupare în ultimii trei ani este
ilustrată în tabelul următor.
Tabelul 41 – Gradul de ocupare și de funcționalitate efectivă a posturilor alocate în cadrul ADR în ultimii 3 ani

Gradul de ocupare și funcționalitatea efectivă la nivelul ADR
Indicator

2011

2012

2013

Grad de ocupare (posturi ocupate/ posturi alocate)

83%

82%

83%

Funcționalitate efectivă (posturi active/ posturi alocate)

81%

82%

82%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de un număr de șase
ADR)

Gradul de ocupare a posturilor din
cadrul ADR reflectă o situație apreciată
ca fiind adecvată în contextul unor
instituții publice. Se remarcă o
constanță a gradului de ocupare în
perioada analizată, deși numărul de
posturi alocate a evoluat. Practic,
evoluția posturilor alocate a fost însoțită
de o evoluție mai accentuată a nivelului
de angajări (pentru a compensa atât
creșterea numărului de posturi alocate,
cât și părăsirea unor posturi), fapt care
a permis menținerea gradului de
ocupare la un nivel constant.
La nivelul OI din cadrul ADR, situația
gradului de ocupare este superioară
celei de la nivel ADR, dar se remarcă o
scădere la nivelul anului 2012.

Graficul 66 – Evoluția posturilor din cadrul ADR în perioada
2011-2013 (valori totale pentru șase ADR)
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Sursa: OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de un număr de șase
ADR)

Tabelul 42 – Gradul de ocupare și de funcționalitate efectivă a posturilor alocate în cadrul OI în ultimii 3 ani

Gradul de ocupare și funcționalitatea efectivă la nivelul OI
Indicator

2011

2012

2013

Grad de ocupare (posturi ocupate/ posturi alocate)

90%

84%

85%

Funcționalitate efectivă (posturi ocupate/ posturi alocate)

89%

84%

84%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de cinci OI pentru
anul 2011, respectiv șase OI pentru anii 2012 și 2013)
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Similar situației la nivel de ADR, la
nivelul OI evoluția posturilor alocate a
fost însoțită de o evoluție a nivelului de
angajări (pentru a compensa atât
creșterea numărului de posturi alocate
cât și eliberarea unor posturi). Totuși, în
anul 2012 nivelul de angajări a rămas
ușor în urma creșterii numărului de
posturi alocate, gradul de ocupare
scăzând pe acest fond.

Graficul 67 – Evoluția posturilor din cadrul OI în perioada
2011-2013 (valori totale pentru cinci OI în 2011, respectiv șase OI în
2012 și 2013)
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În ceea ce privește situația existentă la
nivelul AM POR, în intervalul 201150
2012 se constată o creștere a posturilor
0
alocate, dar și a celor active cu 25%. În
2011
2012
2013
cazul AM POR, ponderea posturilor
Numărul posturilor alocate Numărul posturilor ocupate Numărul posturilor active
ocupate în totalul celor alocate (gradul
de ocupare) este extrem de ridicată
(95%-100%) în intervalul analizat. De
asemenea, funcționalitatea efectivă Sursa: OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de cinci OI pentru
anul 2011, respectiv șase OI pentru anii 2012 și 2013)
(raportul dintre posturile active și
posturile alocate) se situează peste valorile înregistrate la nivelul OI. În schimb AM POR înregistrează
cel mai mare decalaj între posturile ocupate și cele active (11% în 2013).

Tabelul 43 – Gradul de ocupare și de funcționalitate efectivă a posturilor alocate în cadrul AM POR în ultimii 3 ani

Gradul de ocupare și funcționalitatea efectivă la nivelul AM POR
Indicator

2011

2012

2013

Grad de ocupare (posturi ocupate/ posturi alocate)

99%

95%

100%

Funcționalitate efectivă (posturi active/ posturi alocate)

93%

93%

89%

Sursa: Date cantitative furnizate de AM POR

Analiza gradului de ocupare pe diversele funcții din cadrul AM și OI în anul 2013 indică diferențe
notabile între aceste instituții. Dintre funcțiile aferente OI, funcția care înregistrează cel mai frecvent
grade ridicate de ocupare (peste 90%) este funcția monitorizarea proiectelor. Funcția care
înregistrează gradele cele mai scăzute de ocupare (sub 70%) diferă de la OI la OI, incluzând evaluare,
selecție și contractare, asistență tehnică și monitorizare proiecte. Dintre funcțiile OI care înregistrează
cele mai scăzute grade de ocupare (sub 70%) sunt funcțiile: juridic, control intern, audit intern, ceea
ce poate explica și percepția beneficiarilor POR despre performanța mai scăzută a funcției de control.
Funcția de resurse umane variază cel mai mult de la OI la OI din punct de vedere al gradului de
ocupare, de la 100% la 33%, lucru care poate să indice și o lipsă de preocupare pentru gestionarea
adecvată a personalului.
Fluctuația de personal (numărul persoanelor care au părăsit locul de muncă raportat la numărul
posturilor ocupate) în cadrul ADR în ultimii 2 ani, se situează la un nivel redus. Stabilitatea
personalului este un factor foarte important pentru performanțele unei organizații, în cazul ADR acest
aspect fiind benefic pentru implementarea POR. La nivelul OI se remarcă același nivel redus al
fluctuației de personal.
Tabelul 44 – Fluctuația de personal în ultimii doi ani la nivelul ADR și OI

Fluctuația de personal în ultimii doi ani la nivelul ADR și OI
Fluctuația de personal

2012

2013

În cadrul ADR

5%

3%

În cadrul OI

4%

4%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de
șase OI)
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Dacă fluctuația de personal este scăzută, cercetarea de teren a evidențiat că persoanele care au
părăsit sistemul instituțional au fost cele mai competente.
În ceea ce privește nivelul educațional, toți angajații OI și AM POR sunt absolvenți de studii
universitare. Nivelul experienței în domeniul fondurilor europene este ridicat, atât la nivelul OI cât și la
nivelul AM. Dacă la nivelul OI există și persoane cu experiență de sub 2 ani în acest domeniu, în cazul
AM toți angajații au peste 3 ani experiență în domeniul fondurilor europene.
Tabelul 45 – Experiența personalului OI și AM POR în domeniul fondurilor europene

Procentul angajaților (posturi active) cu experiență în domeniul FS și de preaderare
Între 0 și 2 ani

Între 3 și 5 ani

Peste 5 ani

19%

17%

64%

În cadrul OI
În cadrul AM

0%
14%
86%
Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de cinci OI
pentru anul 2011, respectiv șase OI pentru anii 2012 și 2013)

La nivelul funcțiilor din cadrul OI, funcția care înregistrează cel mai ridicate procente de angajați cu
experiență (peste 5 ani de experiență în domeniul fondurilor europene) este funcția monitorizare
proiecte. La polul opus, funcția care înregistrează cele mai scăzute procente de angajați cu experiență
redusă (sub 2 ani în domeniul fondurilor europene) este funcția verificare financiară.
Competențele lingvistice deținute de angajații OI și AM sunt adecvate pentru activitatea desfășurată.
Un procent mediu de 64% dintre angajații din cadrul OI au beneficiat de cel putin o zi de instruire în
domeniul relevant pentru funcția ocupată pe durata ultimului an. Practica instruirii diferă considerabil,
nu atât între funcțiile din cadrul OI, cât între OI. Acestea se plasează la două extreme privind
instruirea. Astfel, patru OI în cadrul cărora (conform informațiilor furnizate de către acestea) toți
angajații au beneficiat de cel puțin o zi de instruire în ultimul an, în timp ce în cadrul altor patru OI
procentul de angajați care au beneficiat de cel puțin o zi de instruire se situează între 10% și 30%.
Printre angajații OI care au beneficiat de cele mai puține zile de instruire se situează cei din cadrul
funcției monitorizare proiecte (explicabil de faptul că angajații respectivi au peste 5 ani de experiență),
dar și cei din cadrul funcției verificare proiecte, deși aceștia au sub 2 ani de experiență în domeniul
fondurilor structurale. O zi de instruire pe an este insuficientă pentru întărirea capacității unui angajat,
mediile din alte organizații fiind de șapte zile de dezvoltare personală/ an.
Tabelul 46 – Competențele lingvistice ale personalului OI și AM POR

Numărul angajaților (posturi active) ce dețin competenţe lingvistice adecvate

În cadrul OI

Engleză

Franceză

Germană

Alte limbi
străine

95%

40%

4%

16%

În cadrul AM

100%
43%
8%
22%
Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor furnizate de
șase OI)

Elemente de capacitate instituțională
Elementele necesare unei funcționalități instituționale adecvate se referă la atribuții, funcții,
organigrame, responsabilități, procese de lucru, proceduri, atât la nivelul AM POR, cât și la nivelul OI
POR.
Organigramele AM POR și OI analizate sunt clare, toate funcțiile pe care aceste organisme le
îndeplinesc fiind acoperite prin structurile interne existente. Sunt definite în detaliu atribuții și
responsabilități pentru toate nivelurile instituționale - instituție, departament, post. Atât AM, cât și OI
beneficiază de funcții suport realizate de către diverse departamente aflate în afara structurii AM sau
OI.
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Documentul Descrierea sistemului de management şi control pentru programul operaţional
regional 2007-2013 (Anexa 12 a Regulamentului CE 1828/2006) descrie în detaliu toate elementele
necesare unei funcționări instituționale adecvate. Sunt acoperite prin structurile organizaționale
existente și prin responsabilitățile acestora toate funcțiile de management – Planificare, Organizare,
Coordonare, Control, Evaluare. Funcțiile delegate sunt detaliat descrise, însoțite de o descriere clară
și a responsabilităților OI, a sistemului de raportare OI-AM și a sistemului de control AM-OI.
Tabelul 47 – Elementele necesare funcționării adecvate a unei instituții

Elementele necesare funcționării adecvate a unei instituții
Elemente necesare unei funcționări Existența acestor elemente
instituționale adecvate
în cadrul AM POR și OI POR
Atribuții instituționale

Da

Funcții

Da

Obiective și ținte

Da

Structură

Da

Responsabilități

Da

Procese de lucru/ fluxuri de lucru

Da

Proceduri

Da

Sursa: Literatura de specialitate și Anexa 12 a Regulamentului
1828/2006

CE

Un aspect notabil se referă la complexitatea documentului amintit. În opinia acestei evaluări, sinteza
unui număr atât de mare de elemente într-un singur document poate fi neproductivă.
Pe lângă punctul nevralgic menționat mai sus, cercetarea de teren a evidențiat o serie de elemente
generalizabile care au influențat eficacitatea procesului de implementare POR, în legătură directă cu
sistemul instituțional al programului, inclusiv proceduri.
Dacă beneficiarii POR apreciază drept pozitivă experiența conlucrării cu personalul pro-activ al OI72,
lipsa de reciprocitate în respectarea clauzelor contractuale în condițiile în care doar beneficiarii sunt
penalizați la încălcarea acestora pare a fi cea mai predominantă imagine despre managementul
programului. Lipsa unei coerențe în rândul masurilor adoptate este un alt factor care afectează
gestionarea programului.
Existența nivelului regional al programului este considerat de instituțiile consultate marele atu al POR,
deși se conștientizează și faptul că AM este factorul de decizie, iar supraîncărcărea la nivelul acesteia
determină întârzieri în finalizarea proceselor de evaluare, contractare, plată etc. În acest context, în
cazul sistemului instituțional POR se poate discuta mai degrabă de deconcentrare, decât despre
descentralizare.
Problema sistemică a achizițiilor publice afectează și implementarea POR. Incongruența dintre
punctele de vedere ale actorilor decizionali implicați (în principal ANRMAP, AM și AA) și aplicarea de
corecții pentru adoptarea unor soluții recomandate de AM are efecte negative asupra eficacității
sistemului. În această zonă, mai mult sprijin din partea AM și o poziție unitară asupra procedurii de
autorizare a plăților ar fi fost benefice din perspectiva beneficiarilor. Numărul ridicat de controale
efectuate pe palierele achiziție publică și financiar diminuează eficiența instituțională a POR, prin
suprapunerile pe care acestea le implică.
Dificultatea asigurării cofinanțării, în special de către actorii publici în cadrul unor domenii majore de
intervenție cu o rată de 50% a ridicat costul finanțării prin creditele încheiate pentru a asigura
implementarea proiectului și a condus și la rezilierea de contracte. Reducerea ratei de prefinanțare a
sporit dificultățile financiare, dar alte măsuri au contribuit real la implementarea financiară a

În opinia unui beneficiar: OI/ AM face management: permanent se primesc notificări în legătură cu pașii de întreprins.
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programului (în cazul DMI 4.3, acoperirea integrală a cheltuielilor eligibile ale proiectelor din contribuția
programului).
Așa cum a fost menționat și în cadrul secțiunii 2.2.3, lipsa unui sistem electronic funcțional de
gestionare a datelor aferente implementării programului, care să permită inclusiv transmiterea
(numeroaselor) documente solicitate beneficiarilor în format electronic este un alt factor cu impact
negativ asupra eficienței și eficacității POR.

5.4.3 Concluzii
[1]

În comparație cu alte programe operaționale, POR a deschis liniile de finanțare mai repede și
a putut crea, din această perspectivă, condițiile necesare pentru asigurarea eficienței și
eficacității programului. Dar și POR s-a confruntat cu o serie de dificultăți în primii ani de
implementare a programului: aprobarea târzie a programului, demararea pregătirii etapei de
implemententare după și nu în paralel cu perioada de programare. Toate aceste obstacole au
trebuit surmontate cu eforturi semnificative în anii următori de implementare a POR. Ritmul
neregulat al procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, caracterizat de un
grad ridicat de încărcare în special în perioada 2011-2012, evidențiază aceste eforturi. Aceste
perioade de vârf, precum și depășirile termenelor procedurale aferente majorității etapelor din
ciclul de implementare, indică dificultatea de a planifica de o manieră eficace procesul de
evaluare/ contractare în cadrul POR, dar și cel de soluționare a cererilor de plată.

[2]

Cererile de proiecte de tip deschis afectează eficacitatea și eficiența programului din mai
multe perspective: împiedică selectarea celor mai bune proiecte și/ sau a celor mai importante
din punct de vedere strategic, dar și planificarea procesului de evaluare și selecție de o
manieră eficace și eficientă. Epuizarea rapidă a alocărilor aferente unor DMI și închiderea
apelurilor de proiecte au condus la situații în care tipul respectiv de finanțare nu va mai fi
disponibil pentru un număr mare de ani, ceea ce slăbește legătura POR cu potențialii săi
beneficiari și poate îngreuna procesul de programare pentru 2014-2020, deși nevoile
potențialilor beneficiari se acutizează.

[3]

Documentele aferente apelurilor de proiecte nu au fost în toate cazurile suficient de clare și
explicite, iar sprijinul pentru potențialii beneficiari la elaborarea cererilor de finanțare a fost
relativ redus. Totuși, în ansamblu, beneficiarii POR apreciză colaborarea cu Organismele
Intermediare (inclusiv în perioada de programare) și recunosc valoarea adăugată a palierului
instituțional regional al POR din perspectiva eficacității și eficienței sistemului.

[4]

Majoritatea etapelor procedurale se confruntă cu întârzieri, mai mari pe măsură ce se
avansează pe traiectoria implementării proiectelor. În acest sens, cele mai mari întârzieri se
înregistrează în etapa de plată. Întârzieri semnificative sunt înregistrate și în soluționarea
cererilor de plată, deși schimbarea de procedură realizată în 2012 mărește operaționalitatea
sistemului POR din perspectiva acestei funcții. Din cauza acestor depășiri ale termenelor
procedurale, sistemul instituțional POR poate fi considerat doar parțial eficient.

[5]

Întârzierile procedurale îngreunează redirecționarea programului spre atingerea rezultatelor,
deoarece informațiile referitoare la devierile de la țintele stabilite inițial sunt disponibile cu
întârziere, când nu se mai pot lua măsuri de redresare.

[6]

Alt efect negativ asupra eficacității programului este axarea pe considerente operaționale și
de absorbție financiară, în detrimentul obținerii de rezultate calitative. Obstacolele principale în
eficiența sistemului operațional POR nu sunt de ordin procedural, ci acestea se leagă, mai
degrabă, de presiunea creată asupra capacității instituționale de procesul de evaluare,
contractare, plăți și verificare a achizițiilor publice, de capacitatea redusă a beneficiarilor, a
evaluatorilor externi și de lipsa unui sistem electronic funcțional de managment al informației
(necesar având în vedere numărul ridicat de documente solicitate în fiecare dintre etape),
sistem la care să aibă acces și beneficiarii (MySMIS CSNR).

5.4.4 Recomandări
[1]

Pentru viitoarea perioadă de programare, este necesară utilizarea la maxim de către AM POR
a primei perioade de implementarea a programului, prin deschiderea liniilor de finanțare cât
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mai curând posibil după aprobarea acestuia. Totodată, AM POR ar trebui să analizeze
oportunitatea constituirii de echipe mixte de evaluatori (formate din resurse interne și externe).
[2]

Pentru viitoarea perioadă de programare, este recomandată organizarea de către AM POR de
apeluride proiecte cu termen fix pentru domeniile majore de intervenție care vizează un număr
mare de potențiali beneficiari eligibili care acționează în concurență, mai eficiente pe termen
lung pentru POR. Prin comparație cu ”cererile deschise”, cererile cu termen fix vor favoriza și
eficacitatea programului, în special dacă prin grila de evaluare se vor prioritiza proiectele cu
grad ridicat de corelare teritorială și tematică (așa cum a fost recomandat în secțiunea
anterioară).

[3]

Pe lângă îmbunătățirea documentelor aferente apelurilor de proiecte, la nivelul AM POR
trebuie identificate soluții pentru ca OI POR să ofere o informare cât mai completă și relevantă
potențialilor beneficiari (prin funcția help-desk). O astfel de abordare ar ridica nivelul de
calitate al cererilor și ar elibera presiunea existentă asupra procesului de evaluare.

[4]

Pentru următoarea perioadă de programare, duratele procedurale ar trebui să ia mai mult în
considerare diferențele dintre DMI din punct de vedere al complexității (de exemplu, DMI 4.3
versus DMI 2.1). Totodată, AM POR ar trebui să se investigheze în profunzime posibilitatea
eficientizării procedurilor (de exemplu, oportunitatea unificării etapei de evaluare a proiectului
tehnic cu cea a evaluării tehnico-economice, dar și alte aspecte care pot fi derulate mai
eficient).

[5]

Evaluarea necesarului de personal și a gradului de încărcare al acestuia la nivelul AM POR.
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6 Analiza eficienţei programului prin
compararea cheltuielilor cu rezultatele
6.1 Eficienţa rezultatelor
efectuate

obţinute

comparativ

cu

cheltuielile

6.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE8. Care este eficienţa rezultatelor obţinute comparativ cu cheltuielile efectuate pe fiecare axă
prioritară, DMI şi activitate/ operaţiuni specifice?
Aspecte conceptuale și metodologice
Context istoric
De la Adam Smith care propunea în 1776 diviziunea muncii pentru o productivitate sporită de sute de
ori, la Frederick W. Taylor care la începutul secolului XX studia munca manuală identificând modalități
de sporire a productivității cu până la 400%, la Henry Ford, unul dintre pionierii utilizării producției de
masă cu faimosul model T al automobilului Ford, preocuparea pentru creșterea eficienței proceselor
productive a fost constantă.
Abordarea utilizată pentru a spori eficiența era similară în toate cazurile ilustrate – analiza unui proces,
descompunerea și apoi structurarea sa în modul cel mai eficient, organizarea producției conform
acestui proces, având drept rezultat un produs standard. Cu alte cuvinte, eficiența era construită, apoi
implementată. Orice nou proces presupunea o reiterație – o altă analiză, o altă structurare a noului
proces. O analiză a eficienței execuției unui proces presupunea o simplă comparație a practicii cu
standardul construit special pentru acel proces.
Una dintre implicațiile acestor elemente istorice pentru POR se referă la faptul că o analiză a eficienței
implementării POR ar presupune o comparație cu standarde prestabilite. Aceste standarde pot fi
grupate pe două niveluri: la nivel de program și la nivel de proiecte finanțate.
La nivel de proiect, având în vedere faptul că acestea sunt diferite, chiar dacă fac parte din aceeași
operațiune, standardele se regăsesc doar la nivelul elementelor componente ale acestor proiecte,
adică elemente de materie primă sau manoperă. Aceste elemente se regăsesc în cadrul bugetului
fiecărui proiect și au făcut deja obiectul evaluării de către evaluatori specialiști în domeniu.
La nivel de program, standardele posibile se referă la stabilirea unor indici de eficiență pentru fiecare
tip de proiect (centre sociale, drumuri, monumente istorice, structuri de afaceri etc.) sau pentru o
activitate majoră care se regăsește în mai multe DMI (de exemplu, crearea de locuri de muncă).
Detalii privind modalități de a stabili astfel de indici sunt incluse în cadrul secțiunii Indici de eficiență.
Această evaluare pornește de la premisa că astfel de indici de eficiență sunt esențiali atât pentru a
asigura eficiența proiectelor POR și a rezultatelor obținute, cât și pentru o analiză post-factum a
acestei eficiențe.
Literatura de specialitate
Documentele studiate au inclus studii, documente de specialitate dar și rapoarte de evaluare ale unor
proiecte sau programe din domeniul investițiilor în infrastructură. Principalele aspecte constatate sunt
sintetizate în continuare.
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Accent pe estimarea costurilor

Există extrem de puține documente care analizează eficiența post-factum, prin eventuale analize
comparative ale costurilor unitare. Majoritatea literaturii de specialitate se referă la modalități cât mai
bune de estimare ex-ante a costurilor unui proiect, pe baza costurilor materiei prime și materialelor.



Accent pe analiza cost-beneficiu

Conceptul de eficiență a unui proiect se referă adesea la rentabilitatea unui proiect din punct de
vedere al beneficiului socio-economic adus, față de costul său estimat. Adică un raport cost-beneficiu
care este calculat ex-ante.



Limitări inerente în analiza post factum a costurilor unitare și în stabilirea unor costuri
unitare standard

Documentele studiate au relevat două aspecte urmărite în cadrul încercărilor de a stabili sau analiza
costuri unitare:
-

crearea de baze de date cu costuri unitare ale proiectelor din aceeași categorie (de exemplu,
infrastructură rutieră, infrastructură feroviară, investiții pentru creare locuri de muncă etc.);

-

calculul unor valori standard ale costurilor unitare, pentru a fi utilizate ca element de referință
pentru proiecte viitoare.

În ceea ce privește experiența creării de baze de date, un document foarte relevant este studiul
efectuat pentru Comisia Europeană ca parte a evaluării ex-post a programelor din cadrul politicii de
coeziune 2000-2006. Acest document este Pachetul de lucru nr 10: Eficiența – costuri unitare ale
proiectelor majore (octombrie 2009). Principalele constatări desprinse din acest studiu, relevant pentru
analiza de față, sunt:
-

pentru a fi relevante, înregistrările din baza de date trebuie să se refere la categorii de cost
identice. Pentru acest scop, costurile proiectelor trebuie dezagragate în elemente componente
identice (categorii de costuri identice). Există serioase dificultăți în a obține date post-factum
privind astfel de categorii de costuri.

-

decizia privind care categorii de costuri trebuie să fie dezagregate este dificilă, disponibilitatea
datelor fiind un criteriu în acest sens.

-

valorile costurilor unitare ale diverselor proiecte variază semnificativ, într-o plajă largă, ceea ce
reduce valoarea acestor baze de date ca element de referință.

-

comparabilitatea costurilor unitare din baza de date este limitată. Chiar dacă se referă la categorii
de costuri identice, valorile costurilor unitare din proiecte diferite sunt influențate de diverși factori
specifici fiecărui proiect (de exemplu, costuri cu manopera specifice unei anumite zone geografice,
soluții tehnice alese în funcție de condițiile specifice, etc.)

-

variabilitatea proiectelor face să existe un număr prea mare de subseturi de date (de exemplu,
costul asfaltului pe un kilometru de drum cu o bandă, cu două benzi, cu trei benzi, cu sau fără
bandă de urgență, costuri de poduri de diverse categorii, tuneluri de diverse categorii, etc.)

HG 363/2010 și un al doilea HG/ 2010 (privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport) au umărit crearea de
standarde de cost pentru diverse obiective publice (drumuri, autostrăzi, școli, spitale etc.) pe baza unei
anumite soluții tehnice și pe baza unor valori de piață ale costurilor materiei prime și manoperei.
Limitarea acestor standarde constă în faptul că soluțiile tehnice ale proiectelor pot diferi considerabil,
abaterile de la standard putând fi semnificative. Standardul se referă doar la cheltuiala cu investiția de
bază, costurile care variază foarte mult pentru a face obiectul unui standard (de exemplu, costul
achiziției de teren, costul utilităților, diverse taxe, etc.) fiind excluse din calculele unor valori standard.
Aspectele menționate confirmă lecțiile desprinse din contextul istoric descris anterior. Eficiența se
planifică pentru un anumit proces, special pentru acel proces. Încercări de a compara eficiența unor
proiecte diferite prin compararea costurilor unitare, sau de a crea un standard care să fie relevant
pentru o varietate de proiecte au limitări atât de serioase încât ridică semne de întrebare privind
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utilitatea acestor încercări. În cel mai bun caz, astfel de standarde sau baze de date cu valori ale
costurilor unitare pot servi ca elemente de referință la un nivel foarte general.



Documente de ghidare ale Comisiei Europene

Subiectul evaluării eficienței este tratat la un nivel extrem de redus în documentele de ghidare ale CE
(de exemplu, Ghidul Evalsed, Documentele de lucru nr. 2 și nr. 5 ale CE referitoare la indicatori de
monitorizare și evaluare, respectiv la evaluarea pe parcurs a programelor operaționale). În sinteză,
evaluarea eficienței este prezentată ca fiind analiza raportului dintre costuri și rezultate, un nivel relativ
mai ridicat de informație fiind prezentat în legătură cu indicatorii de program (factor esențial în analiza
eficienței): mod de definire, mod de estimare valori țintă.



Indici de eficiență

Logica intervenției în cazul oricărui DMI din cadrul POR este compusă (implicit sau explicit) din
următoarele elemente:
Problemă – Indicatori de problemă – Obiective – Indicatori – Valori țintă – Buget – Indici de eficiență

Indicii de eficiență reprezintă un cost unitar per tip indicator (de exemplu, valoarea finanțată per loc de
muncă creat, valoare finanțată per persoană beneficiar a unității reabilitate, valoare finanțată per turist
atras, etc.) calculat ca raport între bugetul alocat și valoarea țintă a indicatorului respectiv. Evident,
este necesară o legătură unică și directă Buget-Indicator pentru un astfel de calcul. În cadrul majorității
DMI POR nu există o legătură unică Buget-Indicator. Există un buget per DMI, dar cu mai multe
operațiuni, cu tipuri de proiecte diferite și indicatori diferiți, iar bugetul DMI nu este defalcat pe
operațiuni.
În cadrul POR astfel de indici de eficiență există în cadrul grilelor de evaluare tehnico-financiară, în
special în cazul valorii finanțate per loc de muncă nou creat. Există însă aspecte incomplet dezvoltate
în privința acestor indici, semnalate în cadrul acestei analize.

BUGET

Indicii de eficiență au un rol esențial
Graficul 68 – Factori care influențează stabilirea valorilor țintă ale
indicatorilor de program
în a asigura atingerea valorilor țintă
ale indicatorilor de program. Fără
anumite praguri ale acestor indici
impuse
proiectelor
finanțate,
acestea pot înregistra o scară largă
de valori ale indicelui respectiv, iar
atingerea
valorilor
țintă
ale
indicatorilor de program devine
aproape necontrolabilă. Practic,
indicii de eficiență reprezintă modul
prin care proiectele finanțate sunt
VALORI ȚINTĂ
Valori istorice
Indicatori de realizare
obligate să contribuie la realizarea
INDICATORI DE PROBLEMĂ
Eventuale standarde sectoriale
imediată
Standarde de calitate
indicatorilor de program. Valoarea
Indicatori de rezultat
calculată ca raport între bugetul
alocat și valoarea țintă a unui
indicator reprezintă un prag care nu
poate fi depășit de nici un proiect
contractat. Proiectele pot include
valori mai mici ale acestui indice
(ceea ce indică o eficiență mai
mare), putând beneficia în acest caz
de punctaje mai bune. Practica
POR nu a inclus astfel de praguri
decât sporadic și chiar și în acele cazuri, în mod inadecvat (pragurile prevăzute fiind prea mici). Un
aspect important pentru calculul indicilor de eficiență îl reprezintă estimarea valorilor țintă ale
indicatorilor. Aceste valori țintă sunt influențate de diverse elemente ilustrate în graficul de mai sus.
CAPACITATEA BENEFICIARILOR
Durata estimată a proiectelor
Factori externi

Stabilirea valorilor țintă ale indicatorilor de program și ale indicilor de eficiență aferenți este un exercițiu
de compromis între o serie de factori și constrângeri: buget, obiective potențial divergente (de
exemplu, finanțarea a cât mai multe unități pentru o acoperire geografică echilibrată versus nivel de
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investiție mare per unitate pentru o calitate sau capacitate sporită), capacitatea beneficiarilor de a
implementa proiecte de valori ridicate, timpul avut la dispoziție etc.
Valorile țintă stabilite pentru indicatorii de program reflectă nivelul de eficiență planificat al programului
– acestea sunt rezultatele pe care dorim să le obținem cu acest buget. Acest nivel de eficiență trebuie
transferat la nivelul proiectelor pentru a putea fi îndeplinit. Modalitatea de transfer este prin intermediul
indicilor de eficiență și al unui prag minim acceptabil al acestora pentru fiecare proiect finanțat.
Pentru atingerea valorilor țintă ale indicatorilor, POR s-a bazat parțial pe anumiți indici de eficiență iar
preponderent pe ideea că vor exista suficiente proiecte cu o eficiență ridicată pentru a compensa
proiectele cu eficiență scăzută, astfel încât per ansamblu eficiența rezultatelor unui DMI să fie
adecvată iar indicatorii de program să fie atinși. Evident, această abordare se bazează pe șansă și
teorii probabilistice imposibil de controlat.
Analizele din cadrul acestui capitol se bazează pe ideea necesității indicilor de eficiență și semnalează
toate deficiențele constatate în acest sens și implicațiile asupra eficienței rezultatelor obținute în cadrul
tuturor DMI.
Abordarea metodologică a acestei evaluări
Având în vedere metodologia prezentată în cadrul Raportului Preliminar precum și aspectele
prezentate anterior, abordarea utilizată pentru evaluarea eficienței rezultatelor obținute în cadrul POR
s-a bazat pe următoarele elemente:



Identificarea elementelor care pot constitui bune practici



Identificarea deficiențelor legate de indicii de eficiență



Analiza distribuției valorilor înregistrate în cadrul proiectelor ale unor indici de eficiență diverși (ex
valoare eligibilă per persoană beneficiar, valoare eligibilă per unitate reabilitată, valoare eligibilă
per loc de muncă, valoare eligibilă per turist etc.) Au fost utilizate în acest sens valorile țintă ale
indicatorilor de program din cadrul proiectelor contractate. Dealtfel, valorile țintă sunt singurul
element raportat, presupundu-se că valorile efectiv realizate sunt egale cu valorile țintă. O analiză
a tuturor indicilor de eficiență posibili a fost considerată nerelevantă și nefezabilă, majoritatea
constatărilor și lecțiilor desprinse din analiza fiecărui indice fiind similare. Au fost selectați acei
indici de eficiență care, în contextul fiecărui DMI sau operațiune, puteau oferi cele mai sugestive
informații cu privire la eficiența rezultatelor obținute. Au fost totodată evidențiate unele proiecte ale
căror valori reprezentate pe grafic erau ieșite din comun, în cadrul unor studii de caz restrânse.



În situațiile în care datele disponibile permiteau, a fost efectuată o comparație a valorilor indicilor
de eficiență calculați pe trei paliere: bugetat – contractat – cheltuit.



În majoritatea situațiilor au fost analizate valorile indicilor de eficiență corespunzătoare valorilor
eligibile contractate. Această alegere a fost considerată cea mai relevantă și totodată fezabilă.
Relevanța constă în faptul că este esențial care este nivelul de eficiență cu care debutează
fiecare proiect contractat, acest nivel de eficiență trebuind să se încadreze în anumite praguri.
Având în vedere faptul că un număr relativ mic de proiecte sunt finalizate, analiza indicilor de
eficiență pe valorile cheltuite ar oferi o imagine distorsionată a eficienței obținute. Având în vedere
faptul că toate proiectele echivalează valorile țintă ale indicatorilor cu cele realizate, indicii de
eficiență corespunzători valorilor cheltuite sunt de regulă puțin mai buni decât cei corepunzători
valorilor contractate, datorită economiilor rezultate din implementarea proiectelor. Cu alte cuvinte,
nu apar pierderi de eficiență pe parcursul implementării și astfel analiza indicilor de eficiență pe
valori cheltuite nu aduce informații relevante. Totuși, în situațiile în care numărul de proiecte
finalizate era relevant comparativ cu numărul de proiecte contractate și în cazul în care exista
posibilitatea unor analize comparative cu valori bugetate, au fost efectuate și analize ale indicilor
de eficiență pe valori cheltuite.



Efectuarea de analize comparative cu alte programe sau proiecte, inclusiv din alte țări, sau cu
eventuale standarde de cost, acolo unde acestea au fost disponibile. Analizele comparative au o
serie de limitări inerente, dar totuși au fost considerate relevante într-un număr de cazuri, întrucât
puteau duce la formularea unor lecții utile pentru eficiența POR.
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Analizele efectuate includ o combinație între elemente pur tehnice de eficiență și elemente de
management al eficienței, cele din urmă fiind considerate, în fapt, scopul final al evaluării prin
lecțiile pe care le includ.

6.1.2 Analiză și constatări
Domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie, precum şi al axei prioritare îl constituie creşterea
calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban



Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri



Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 1.1, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 48 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 1.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 1.1
Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (număr)

30

96

Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (număr)
Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de
afaceri (număr)
Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale,
inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
(număr)
Indicatori de rezultat

60

331

15

24

25

138

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din
planurile integrate de dezvoltare urbană (număr)
Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali
(număr)
Locuri de muncă create/ menţinute (număr)

400.000

27.838.369

400

329

1.500

1.793

Indicatori
Indicatori de realizare imediată

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Formularea relevantă a indicatorului de rezultat Companii stabilite în polii de creștere regionali și locali,
consistentă cu specificul activităților finanțate prin operațiunea 2, ar fi Companii stabilite în structurile
de sprijinire a afacerilor sau, așa cum de altfel figurează în SMIS CSNR, IMM atrase în structuri de
afaceri.
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Analiza eficienței rezultatelor obținute
Un număr de patru din 24 de proiecte contractate în cadrul operațiunii 2 nu stabilesc valori țintă pentru
indicatorul IMM atrase în structuri de afaceri.
Grila de evaluate tehnico-financiară nu prevede un indice de eficiență privind valoarea finanțată per
IMM atras.
În aceste condiții, proiectele contractate pot înregistra orice valoare a acestui indice, iar distribuția
largă a valorilor reprezentate pe grafic ilustrează acest fapt.
Graficul 69 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
IMM atras, pentru fiecare proiect contractat - operațiunea
2 (Euro)

Graficul 70 – Distribuția valorii eligibile contractate per loc
de muncă, pentru fiecare proiect contractat (operațiunea
2) – Euro
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(operațiunea 2)

Valoare eligibilă contractată medie per IMM atras, obţinută din toate proiectele
contractate în operațiunea 2

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Pentru a nu distorsiona graficul, cele mai mari două valori nu sunt reprezentate pe grafic, acestea fiind
972.943 EUR, respectiv 440.784 EUR.
Un număr de cinci din 24 de proiecte contractate în cadrul operațiunii 2 nu stabilesc valori țintă pentru
indicatorul Locuri de muncă create.
Grila de evaluare prevede paliere valorice ale indicelui de eficiență Numărul de locuri de muncă
permanente nou create la 100.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută, maximul fiind de 90.909
euro. Nu se prevede punctaj zero pentru proiectele care depășesc acest prag, astfel de proiecte
primind un punctaj mai mic, dar nefiind respinse. Sunt respinse doar proiectele care nu prevăd crearea
niciunui loc de muncă. În aceste condiții, proiectele contractate pot înregistra orice valoare a acestui
indice. Distribuția valorilor reprezentate pe grafic ilustrează acest fapt, fiind totuși semnificativ faptul că
douăsprezece proiecte (63% din total) se încadrează în palierul 9.000-60.000 EUR.
Tabelul 49 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 1.1

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 1.1
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Valoarea eligibilă
Cost per IMM atras
36.643
311.468
contractată
Valoarea eligibilă
Cost per loc de muncă
9.005
58.317
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
981.172
972.943

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute



Lipsa din grila de evaluare a indicilor de eficiență
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În acele situații în care în grila de evaluare sunt totuși prezenți indici de eficiență (acest aspect
reprezentând o bună-practică) pragurile minime prevăzute nu sunt eliminatorii pentru cererile de
finanțare depuse, astfel fiind acceptate și proiecte cu valori foarte slabe ale acestor indici.

Domeniul Major de Intervenţie 2.1: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură
Obiectivul DMI 2.1 nu este definit ca atare. Sunt descrise nevoi și obiective generale la care vor
contribui operațiunile prevăzute a fi finanțate.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;



Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane;



Construirea/ reabilitarea/ modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean, pentru
eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea, în condiţii de siguranţă, a localităţilor.

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 2.1, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 50 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 2.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 2.1
Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

877

2.482

411

282

219

87

Creșterea traficului de pasageri

10

NA

Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%)

10

NA

Indicatori
Indicatori de realizare imediată
Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate (în afara
TEN – T) (kilometri)
Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (în afara
TEN – T) (kilometri)
Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite (în afara
TEN – T) (kilometri)
Indicatori de rezultat

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
NA = neaplicabil – proiectele contractate nu raportează acest indicator, a cărui valoare este prevăzută a fi colectată prin
studii ulterioare
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Analiza eficienței rezultatelor obținute
Graficul prezentat nu include proiectele care
combină lucrări de construcție cu lucrări de
reabilitare, întrucât distribuția valorilor în cadrul
respectivelor proiecte între segementul nou
construit
și
segmentul
reabilitat
este
necunoscută.

Graficul 71 – Distribuția valorilor totale contractate per km
de centură nou construit, pentru fiecare proiect contractat
(Euro)
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0
sub valoarea calculată în cadrul Hotărârii
1
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3
Proiecte
Guvernului privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investiţii
Valoare totală contractată per km de centură nou construit, pentru fiecare
proiect contractat
finanţate din fonduri publice din domeniul
Valoare totală contractată medie per km de centură nou construit, obţinută din
infrastructurii de transport (2010), care este
toate proiectele contractate
de 3.860.000 EUR/km. Standardul de cost
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
respectiv se referă doar la cheltuieli din
Cap 4. Cheltuieli pentru investiția de bază, iar proiectele prezentate în grafic se situează cu
întregul buget sub respectivul standard. Sunt necesare următoarele precizări cu privire la valoarea
din respectiva Hotărâre de Guvern:



Standardul de cost se referă la reabilitare drum național nou clasa tehnică III



Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.



Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în „Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază” din
structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.



Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru realizarea unui kilometru de
drum nou în condiţiii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă
nu sunt luaţi în considerare).



În standardul de cost nu sunt incluse:



-

lucrările de poduri, pasaje, viaducte, podeţe

-

lucrări de consolidare teren de fundare, stabilizare versanţi şi taluze

-

lucrări hidrotehnice

-

tuneluri

-

intersecţii la nivel sau denivelate

-

alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întreţinere, etc.)

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al
investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
-

cap. I. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

-

cap. II. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

-

cap. III. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

-

cap. V. - Alte cheltuieli;

-

cap. VI. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.
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Graficul 72 – Distribuția valorilor totale contractate per km de
drum reabilitat, pentru fiecare proiect contractat (Euro)
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din
fonduri
publice
din
domeniul
infrastructurii de transport (2010), care este
de 761.000 EUR/km.
Standardul de cost respectiv se referă doar
la cheltuieli din Cap 4. Cheltuieli pentru
investiția de bază, iar majoritatea proiectelor
prezentate în grafic se situează cu întregul
buget sub respectivul standard. Sunt
necesare următoarele precizări cu privire la
valoarea din respectiva Hotărâre de Guvern:
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR



Standardul de cost se referă la reabilitare drum național nou clasa tehnică III



Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.



Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în „Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază”
din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.



Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru reabilitarea unui
kilometru de drum în condiţiii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de
performanţă nu sunt luaţi în considerare).



În standardul de cost nu sunt incluse:



-

lucrările de poduri, pasaje, viaducte, podeţe

-

lucrări de consolidare teren de fundare, stabilizare versanţi şi taluze

-

lucrări hidrotehnice

-

tuneluri

-

intersecţii la nivel sau denivelate

-

alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întreţinere, etc.)

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general
al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008::
-

cap. I. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

-

cap. II. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

-

cap. III. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

-

cap. V. - Alte cheltuieli;

-

cap. VI. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

153

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Pentru a nu distorsiona graficul alăturat, cele
mai mari 2 valori nu sunt reprezentate,
acestea fiind: 8.145.848 EUR (pasaj rutier
subteran, Bacău – singurul proiect cu acest
gen de lucrări) respectiv 5.002.901 EUR
(modernizare bulevard, Brăila).

Graficul 73 – Distribuția valorilor eligibile contractate per km
de stradă reabilitată, pentru fiecare proiect contractat (Euro)
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Valoare eligibilă contractată medie per km de stradă reabilitată, obţinută din toate proiectele
contractate

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
Tabelul 51 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 2.1

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 2.1
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Cost per km de centură
Valoarea totală
752.413
839.787
nou construit
contractată
Cost per km de drum
Valoarea totală
140.499
352.987
reabilitat
contractată
Cost per km de stradă
Valoarea eligibilă
227.569
642.872
reabilitată
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
928.517
979.000
8.145.848

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Grila de evaluare tehnico-financiară nu include indici de eficiență. Grila prevede anumite criterii privind
contribuția proiectului la realizarea obiectivelor POR care sunt evident importante, dar nu reflectă nici
indicatorii de rezultat de program, nici eventuali indici de eficiență.
Extras din Grila de evaluare tehnică şi financiară DMI 2.1:
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR (max. 6 pct.) – Relevanţa proiectului pentru
obiectivele axei prioritare şi ale domeniului de intervenţie (max. 6 pct.)
a.

b.

c.

Drumuri judeţene



Proiectul asigură conexiunea la reţeaua TEN sau reţeaua naţională şi asigură scoaterea din izolare a
unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile topografice/ economice au împiedicat
dezvoltarea zonei. 6 pct



Proiectul nu asigură ….. 3 pct

Şosele de centură



Proiectul asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează oraşul şi contribuie la facilitarea legăturilor
rapide între zonele rezidenţiale cu cele funcţionale (economice, sociale, etc.). 6 pct



Proiectul nu asigură ….. 3 pct

Străzi urbane



Proiectul asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează
oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum. 6 pct
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Proiectul asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi cele rezidenţiale (de locuit) şi asigură
preluarea fluxurilor de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale.
3 pct

Măsura în care proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei (max 6 pct)
a.

Drumuri judeţene


b.

Şosele de centură:


c.

Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei între localităţi. 6 pct

Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în localitate şi în afara localităţii. 6
pct

Străzi urbane :



Proiectul contribuie la creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în localitate (ex. zone pietonale, piste
pentru biciclişti, refugii pentru mijloacele de transport în comun, etc). 6 pct

Măsura în care proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie prin fluidizarea traficului (max. 6
pct.)
Drumuri judeţene

a.


b.

Şosele de centură


c.

Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a circulaţiei între localităţi. 6 pct

Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a circulaţiei în localitate şi în afara localităţii. 6 pct

Şosele urbane



Proiectul contribuie la reducerea timpului de călătorie a circulaţiei în cadrul localităţii. 6 pct

Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul
ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;



Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate).

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 3.1, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
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Tabelul 52 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.1
Indicatori

Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

53

90

30.000

785.633

Indicatori de realizare imediată
Unităţi medicale reabilitate/ modernizate/ echipate
(număr)
Indicatori de rezultat
Persoane care beneficiază de infrastructura de
sănătate reabilitată/ modernizată/ echipată (număr/zi)
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Valoarea țintă de 30.000 de beneficiari pe zi ai unităților medicale reabilitate este dificil de înțeles, fiind
la un nivel foarte ridicat. Valorile colectate în SMIS CSNR reflectă, eventual, număr de beneficiari per
an. În Grila tehnico-financiară sunt evaluate anumite elemente ale proiectului:



vor fi puse la dispoziția potențialilor beneficiari de servicii medicale noi servicii medicale



este prevazută scăderea numarul de pacienţii redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate/ dotare



este prevazută scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi/ sau tratament.

Aceste elemente ar fi putut reprezenta indicatori de rezultat foarte relevanți pentru aspectele din cadrul
obiectivului DMI care se referă la calitate, capacitate și distribuție echilibrată a serviciilor medicale.
Analiza eficienței rezultatelor obținute
Distribuția valorilor eligibile contractate per ambulator este relativ dezechilibrată.
Primele 15 proiecte care depășesc valoarea medie eligibilă contractată au valori cuprinse între 2-8
milioane euro, cu mult mai mari decât media de 1,14 milioane euro, în timp ce 18 proiecte (20%) au
valori eligibile contractate sub 500.000 euro.
Se remarcă o distribuție foarte largă a numărului de persoane care beneficiază de infrastructura
reabilitată, per ambulator, reprezentată în graficul de mai sus (dreapta).
Având în vedere valorile raportate relativ mari ale unor proiecte (de exemplu, 90.000 de beneficiari per
ambulator) corectitudinea raportării de către unele proiecte a acestui indicator este îndoielnică.
Probabil unele ambulatorii raportează ca beneficiari întregul grup țintă avut în vedere (număr total de
potențiali beneficiari).
Graficul 74 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
ambulator (Euro)

Graficul 75 – Distribuția numărului de persoane care
beneficiază de infrastructura reabilitată per ambulator
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proiect contractat
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ambulator, obținut din toate proiectele contractate

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Euro

Indicatorul Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată nu indică nici un rezultat
relevant față de obiectivele specifice: nu
Graficul 76 – Distribuția valorii eligibile contractate per beneficiar,
indică
nici
îmbunătăţirea
calităţii
per ambulator (Euro)
infrastructurii serviciilor de asistenţă
60000
medicală, nici o îmbunătățire în ceea ce
privește repartizarea teritorial-regională
50000
echilibrată a acestora pe teritoriul ţării,
40000
pentru asigurarea unui acces egal al
cetăţenilor la serviciile de sănătate. În
30000
cel mai bun caz, acest indicator ar putea
fi un indicator de realizare imediată.
20000
10000

Astfel, acest grafic în sine nu indică
nimic explicit în legătură cu eficiența
implementării. Scopul său este de a
oferi o imagine de context a numărului
de beneficiari per ambulator, care
sprijină o mai bună înțelegere a
următorului grafic, referitor la valoarea
eligibilă contractată per persoană
beneficiar.

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627
Valoare eligibilă contractată per persoană, per ambulator, pentru fiecare
proiect contractat
Valoare eligibilă medie contractată per persoană, per ambulator, obținută din
toate proiectele contractate

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Graficul de mai jos reflectă doar acele proiecte care raportează valori pentru indicatorul Persoane care
beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată.
Doar 27 din totalul proiectelor contractate
Graficul 77 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
raportează acest indicator din cauza faptului
spital (Euro)
că indicatorul de rezultat s-a modificat pe
18000000
parcursul implementării POR, astfel încât doar
16000000
proiectele
contractate
post-modificare
14000000
raportează indicatorul respectiv.
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Proiecte

Dat fiind caracterul potențial distorsionat al
valorilor raportate pentru indicatorul Persoane
care beneficiază de infrastructura de sănătate
reabilitată (a se vedea graficul anterior)
această analiză are preponderent valoare
teoretică, exemplificând un mod de analiză a
eficienței unui indicator.

Valoare eligibilă contractată per spital, pentru fiecare proiect contractat

Se remarcă o distribuție foarte dezechilibrată a
valorilor reprezentate pe grafic, valorile eligibile
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
contractate per beneficiar ambulator variind
între 8 și 53.425 EUR. Aceste valori pot fi datorate și faptului că unele proiecte raportează un număr
relativ mic de beneficiari (pacienți efectivi, versus beneficiari potențiali în cazul proiectelor care
raportează un număr mare de beneficiari) ceea ce duce la o valoare relativ ridicată per beneficiar.
Valoare eligibilă medie contractată per spital, obţinută din totalul
proiectelor contractate

Grila de evaluare nu include un indice de eficiență privind valoarea finanțată per persoană beneficiar al
unității medicale reabilitate. Proiectele contractate pot propune orice valoare a acestui indice, fapt care
poate duce la existența unor valori extreme precum cele menționate.
În cazul valorilor eligibile contractate per spital, principalul aspect constatat se referă la distribuția
echilibrată a valorilor reprezentate pe grafic.
Tabelul 53 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.1

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.1
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Cost per persoană
Valoarea eligibilă
8
66
beneficiar ambulator
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
53.425
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Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute:
Ca și în cazul altor DMI, se remarcă lipsa unor indici de eficiență și praguri minime ale acestora din
grilele de evaluare (de exemplu, valoare finanțată per persoană, beneficiar al unității medicale
reabilitate, sau valoare finanțată per unitate medicală reabilitată).
În lipsa unor indici de eficiență orice proiect contractat poate include valori foarte variabile ale unor
astfel de indici. Într-o astfel de situație, atingerea indicatorilor de program devine o chestiune de șansă
și anume ca suficiente proiecte să includă valori relativ mici care să compenseze valorile relativ mari
ale altor proiecte, astfel încât per ansamblu bugetul disponibil să poată finanța suficiente proiecte
pentru ca indicatorii de program să poată fi atinși.
Domeniul Major de Intervenţie 3.2:
infrastructurii serviciilor sociale

Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea

Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi a capacităţii
infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg
teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea, modernizarea,
multifuncţionale;



Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor pentru centre sociale rezidenţiale.

dezvoltarea

şi

echiparea

clădirilor

pentru

centre

sociale

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 3.2, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 54 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.2

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.2
Indicatori

Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

270

213

10.000

44.207

Indicatori de realizare imediată
Centre sociale
echipate (număr)

reabilitate/

modernizate/

extinse/

Indicatori de rezultat
Persoane care beneficiază de infrastructura pentru
servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/
echipată (număr)
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Analiza eficienței rezultatelor obținute

Graficul 78 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
centru social (Euro)

Graficul 79 – Distribuția valorilor eligibile cheltuite per
centru social (Euro)
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Valoare eligibliă contractată per centru social, pentru fiecare proiect contractat
Alocare financiară medie per centru social (Buget DMI /valoare țintă DMI nr de centre sociale)

Valoare eligibliă cheltuită per centru social, pentru fiecare proiect finalizat
Alocare financiară medie per centru social (Buget DMI /valoare țintă DMI nr de centre sociale)

Valoare eligibliă contractată per centru social, medie a proiectelor contractate

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Se remarcă un grad de dispersie ridicat a valorilor reprezentate pe cele două grafice de mai sus.
Valoarea eligibilă contractată ca medie a tuturor proiectelor contractate depășește alocarea financiară
medie per centru social. Acesta este un exemplu de situație în care șansa și probabilitatea statistică
nu au mai fost îndeajuns pentru a compensa lipsa indicilor de eficiență și a unor praguri minime
eliminatorii în grila de evaluare.
Un număr de 150 de proiecte contractate (70%) depășesc alocarea financiară medie per centru social,
contribuind astfel la riscul de neatingere a indicatorului de realizare imediată privind numărul de centre
sociale reabilitate. Numărul de centre sociale finanțate e important și prin prisma obiectivului specific al
acestui DMI care urmărește și sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul ţării,
pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Numărul de beneficiari raportat ca valoare țintă per centru
social reabilitat se situează într-o marjă foarte largă pentru
proiectele contractate, mai precis între 6-9.000 de
beneficiari per centru social. În medie, centrele sociale
raportează un număr de 194 de beneficiari ca valoare
țintă. 56% dintre proiectele contractate raportează un
număr țintă de beneficiari cuprins între 50-500 per centru
social.
O înțelegere corectă a unui indicator și o raportare corectă
din partea beneficiarilor sunt esențiale pentru calculul
valorilor indicatorilor și pentru evaluarea eficienței
proiectelor finanțate.
După cum este ilustrat în studiul de caz alăturat, există
situații în care apar interpretări eronate. Identificarea
tuturor cazurilor de raportare eronată transcede scopul
acestei evaluări, care s-a limitat la a efectua verificări prin
sondaj. Ceea ce trebuie menționat este faptul că astfel de
situații există și chiar dacă sunt în număr redus, pot
influența semnificativ calculele privind rezultatele obținute
sau analizele privind eficiența implementării.

Centrul de asistență pentru bătrâni
Târgu Jiu
Proiectul SMIS CSNR nr 7205 Centrul de
servicii sociale integrat - Centrul de Asistență
pentru Bătrâni, municipiul Târgu Jiu
raportează un număr de 9.000 de beneficiari.
Luând în calcul populația orașului Târgu Jiu
și mai precis numărul de persoane peste 60
de ani, este evident că valoarea se referă la
întregul grup țintă. Acest grup țintă reprezintă
potențiali beneficiari, nu beneficiari efectivi.
Afirmația din Curierul Primăriei nr 9 / 2009
susține ipoteza prezentată: Grupul ţintă al
proiectului îl reprezintă persoanele vârtnice
singure, ce trăiesc pe teritoriul municipiului
Târgu-Jiu, cu vârsta peste 58 ani, lipsite de
posibilităţi materiale şi sprijin la domiciliu
(familie, prieteni, vecini), care necesită ajutor
din partea comunităţi, aflându-se în situaţie
de risc social;
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Graficul 80 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
persoană beneficiar al centrelor sociale finanțate (Euro)
25.000
20.000

Euro

15.000
10.000

5.000

Pentru a nu distorsiona graficul de mai sus,
cele mai mari Pentru a nu distorsiona graficul
de mai sus, cele mai mari 10 valori nu sunt
incluse, acestea fiind:
76.941 euro, 58.221 euro, 40.690 euro, 36.990
euro, 36.010 euro, 32.078 euro, 29.657 euro,
28.044 euro, 27.372 euro, 26.246 euro – valori
eligibile contractate per persoană beneficiar al
centrelor sociale finanțate.
Principalele aspecte constatate:
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Dispersie mare a valorilor prezentate

în grafic
Valoare eligibilă contractată per persoană, pentru fiecare proiect contractat
Valoare eligibilă medie contractată per persoană, obținută din toate proiectele
contractate
Alocare financiară medie per persoană beneficiară

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR)



Grila de evaluare nu include indici de
eficiență privind costul per beneficiar centru
social, proiectele putând propune orice
valoare, atâta timp cât valoarea finanțării
solicitate per proiect se încadrează în marja

admisă



Există suficiente proiecte cu valori relativ mici per persoană beneficiar, astfel încât per
ansamblu valoarea medie contractată per persoană beneficiar se situează sub alocarea financiară
medie per persoană beneficiar. Această situație permite, potențial, depășirea valorii țintă a
indicatorului Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată.
Tabelul 55 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.2

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.2
Tip cost calculat
Cost per persoană
beneficiar centru social

Valoare utilizată pentru
calcule (euro)

Valoare minimă
înregistrată (euro)

Valoarea eligibilă
contractată

52

Valoare medie
înregistrată (euro)
1.714

Valoare maximă
înregistrată (euro)
76.941

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Grila de evaluare nu prevede indici de eficiență (valoare finanțare/centru social, valoare
finanțare/persoană beneficiar centru social) și praguri ale acestora pe care proiectele depuse ar trebui
să le respecte pentru a fi admise.
În lipsa unor indici de eficiență și a unor praguri aferente în grila de evaluare (ex. valoare finanțată
maximă per centru social) proiectele finanțate pot lua orice valori în marja largă 17-89 mil lei, ceea ce
implică faptul că îndeplinirea indicatorului de realizare imediată Centre sociale reabilitate este aproape
necontrolabilă. Logica este valabilă și pentru indicele Valoare finanțată per persoană beneficiar, cu
mențiunea că în acest caz, datorită șansei, media înregistrată în cadrul proiectelor contractate nu a
depășit alocarea financiară medie per persoană beneficiar.
Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns
în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
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Operaţiuni orientative



Achiziţionarea de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale regionale şi
judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 3.3, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 56 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.3

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.3
Valori țintă prin proiectele
contractate

Țintă 2015

Indicatori

Indicatori de realizare imediată
Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă
(număr)
Indicatori de rezultat
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul
rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţă
(minute)
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul
urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgență
(minute)

510

990

Până la 12’ în
mediul rural

Până la 24’ în mediul rural
(valoare de bază = 30-45’)

Până la 8’ în
mediul urban

Până la 12’ în mediul urban
(valoare de bază = 20’)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute
Graficul 81 –
Distribuția valorii eligibile contractate per
unitate mobilă (Euro)

Graficul 82 – Distribuția valorilor eligibile cheltuite
per unitate mobilă (Euro)
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Valoare eligibilă contractată per unitate mobilă echipată, pentru fiecare proiect contractat

Valoare eligibilă cheltuită per unitate mobilă, pentru fiecare proiect finalizat
Valoare eligibilă medie contractată per unitate mobilă echipată, obţinută din toate proiectele
contractate
Alocarea financiară medie per unitate mobilă (Buget DMI/valoare țintă DMI nr de unități mobile
echipate)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Alocare financiară medie per unitate mobilă (Buget DMI/valoare țintă DMI nr de unități
mobile echipate)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Principalele aspecte constatate:



Dispersie relativ mare a valorilor eligibile contractate reprezentate pe grafic, reflectând nevoi
diferite ale unităților mobile echipate



Grila de evaluare nu prevede un indice de eficiență privind valoarea finanțată per unitate mobilă
echipată
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Niciunul dintre proiectele finalizate nu depășește alocarea financiară medie per unitate mobilă
echipată

Tabelul 57 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.3

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.3
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Cost per unitate mobilă
Valoarea eligibilă
23.459
116.344
echipată
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
400.147

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute



Există o legătură directă buget-indicator, permițînd calculul valorii alocării financiare medii per
unitate mobilă echipată



Obiectivul DMI este concis, extrem de clar exprimat, având o legătură clară cu problema descrisă
(exemplu de bună practică)



Indicatorii de rezultat sunt foarte relevanți și foarte clar exprimați (exemplu de bună practică).

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă
Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii din
învăţământul obligatoriu, a centrelor de formare profesională continuă şi a infrastructurii campusurilor
universitare pentru asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public şi creşterea participării la
educaţie şi formare.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare



Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare



Reabilitarea/ modernizarea / echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă.

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 3.4, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
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Tabelul 58 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.4
Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 3.4
Indicatori

Țintă 2015

Valori țintă prin proiectele
contractate

130

216

30

13

35

4

15

4

40.000

81.906

5.000

NA

3.000

1.675

2.000

8.596

Indicatori de realizare imediată
Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru
educaţie preuniversitară (număr)
Campusuri reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru
educaţie preuniversitară (număr)
Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ modernizate/
extinse/echipate (număr)
Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru
educaţie universitară (număr)
Indicatori de rezultat
Elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ preuniversitar reabilitată/
modernizată/ extinsă/ echipată (număr)
Copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate care beneficiază de
unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura
pentru educaţie preuniversitară (număr)
Persoane care beneficiază de infrastructura de formare profesională continuă
reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (număr)
Studenţi care beneficiază de campusurile universitare reabilitate / modernizate/
extinse/ (număr)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute

Unele unități de învățământ raportează un nr mare
de elevi (de ordinul miilor) care beneficiază de
proiect, rezultând o valoare eligibilă relativ mică per
elev. Verificări prin sondaj ale evaluatorilor au
demonstrat că aceste numere de elevi sunt
plauzibile.
În schimb alte unități de învățământ raportează un
număr foarte redus de elevi care beneficiază de
proiect, extrema fiind de doi elevi. Unele dintre
aceste valori reduse ale nr de elevi pot fi plauzibile
în mediul rural, dar nu și în mediul urban.

Graficul 83 – Distribuția nr de unități de învățământ
preuniversitar pe paliere valorice ale valorii eligibile
contractate per elev (operațiunea 1)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Astfel de diferențe reprezintă unul din factorii care
pot explica discrepanțele valorilor prezentate în grafic. Un alt factor important este, bineînțeles, gradul
de modernizare al fiecărui proiect.
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Centrul
școlar
pentru
educație incluzivă Roman
ilustrează o situație în care
beneficiarii proiectului au
ales un grad relativ ridicat
de transformare a unității
de învățământ respective.
În
continuare
este
prezentată
o
analiză
comparativă a costurilor
lucrărilor de reabilitare,
modernizare sau dezvoltare
a unităților de învățământ
preuniversitar (operațiunea
1).

Centrul școlar pentru educație incluzivă Roman
“Aceste lucrări, care au durat aproape doi ani, au schimbat total fața centrului.
Practic, doar unii pereți au mai rămas în picioare. Spațiul a fost extins și
recompartimentat, de la săli de mese, săli de clasă și dormitoare pînă la spațiul
de joacă și la înființarea unui teren de sport și mansardarea clădirii, unde au
fost create spații care vor fi folosite pentru diverse activități. Totul este nou, de
la tîmplărie la instalație termică și mobilier, de la băncile și măsuțele din sălile
de clasă pînă la paturile din dormitoare”, a spus directorul Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă, Benone Damian.
Sursa: Ziarul de Roman, 26 septembrie 2012
http://www.ziarulderoman.ro/22695/casa-noua-pentru-elevii-de-la-centrulscolar-pentru-educatie-incluziva/

1. Cost estimat necesar per elev, bazat pe standard HG 363/2010 (EUR)
2. Cost per elev beneficiar (medie eșantion 10 proiecte) din cadrul DMI 3.4

2.015 euro
2.097 euro

Cost estimat necesar per elev, bazat pe standard HG 363/2010 (euro)
În cadrul HG 363 / 2010 este prezentat un standard orientativ de cost pentru construcția unei școli, cu
următoarele precizări:



Standardul se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții, aprobată prin HG 28/2008



Calculele din cadrul HG 363/2010 au fost efectuate pentru o școală cu 8 săli de clasă



În cadrul analizelor acestui raport s-a estimat un număr de 25 de elevi per clasă, adică 200 de
elevi per școală



Costul construcției școlii conform HG 363/2010 a fost împărțit la 200 de elevi, pentru a obține un
cost aproximativ per elev

Cost per elev beneficiar (medie eșantion 10 proiecte) din cadrul DMI 3.4
Analiza costului per elev din cadrul DMI 3.4 a fost efectuată în următoarele condiții:



Pe un eșantion de 10 proiecte finalizate



Costul reflectă valori rambursate beneficiarilor proiectelor pentru Cheltuieli privind investiția de
bază, la care s-a adăugat un procent de 30%, reprezentând media contribuției proprii a
beneficiarilor și a cheltuielilor neeligibile, pentru a obține un cost total.
Graficul 84 – Distrbuția valorii eligibile contractate per elev
(Euro) - infrastructura pentru formare profesională continuă
(operațiunea 2 și 3)
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maximă.
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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În absența unor indici de eficiență și praguri minime ale acestora, orice valori astfel înregistrate în
cadrul proiectelor sunt acceptabile iar evaluarea post-factum a eficienței poate doar să evidențieze
existența unor astfel de discrepanțe între proiecte.
Se remarcă o distribuție dezechilibrată a valorilor reprezentate pe graficul alăturat – valoarea maximă
este de 49.997 EUR, în timp ce valoarea minimă este de 1.004 EUR.
Campus Universitatea Eftimie Murgu Reșița
Campusul Universitar Eftimie Murgu va cuprinde spaţii cu biblioteci, dar şi spaţii în care tinerii îşi vor putea servi
micul dejun şi cina, vor fi spălătorii şi uscătorii, dar şi spaţii de cazare moderne. Între actualul cămin, care va fi
mansardat, şi partea superioară a cantinei urmează să fie realizată o pasarelă. În afară de pasarelă, deasupra
cantinei vor exista şi terase. În cadrul complexului cămin-cantină al UEMR se doreşte crearea unui spaţiu în care
studentul să facă mai mult decât să servească o masă, să înveţe şi să doarmă, ci să se poată implica în diferite
activităţi specifice vârstei, care care să scoată în evidenţă frumuseţea vieţii de student. Va fi mărit spaţiul de
cazare, va exista un lift de maximum şase persoane, iar fiecare etaj va dispune de câte o sală de studiu. Vor
exista trei săli cu numele universităţilor partenere, ce vor fi dotate cu materiale aduse de acolo, destinate
diferitelor întruniri, dar şi un club studenţesc, va exista o sală de fitness şi se vor putea practica jocuri de masă,
inclusiv tenis. Cantina modernizată va permite servirea mai multor meniuri, peisajul urmând să fie completat cu
alei şi zone plantate.
Surse media Reșița, declarații rector Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Prof Doina Frunzăverde
Tabelul 59 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.4

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 3.4
Tip cost calculat

Valoare utilizată pentru
calcule (euro)

Valoare minimă
înregistrată (euro)

Valoare medie
înregistrată (euro)

Cost per elev (unități de
învățământ preuniversitar și
Valoarea eligibilă
207
2.542
formare profesională
contractată
continuă)
Cost per student
Valoarea eligibilă
1.175
3.263
(campusuri universitare)
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR

Valoare maximă
înregistrată (euro)
461.619

11.726

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Graficul 85 – Distribuția valorilor eligibile contractate per student
(Euro) - campusuri universitare (operațiunea 1)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor
de importanţă regională şi locală
Obiectivul acestui DMI este crearea şi/ sau îmbunătăţirea structurilor regionale şi locale de sprijinire a
afacerilor, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor
locale şi regionale.
Operaţiuni orientative



Crearea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 4.1, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 60 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.1
Valori țintă prin proiectele
contractate

Țintă 2015

Indicatori

Indicatori de realizare imediată
Structuri de sprijinire a afacerilor asistate
(număr)
Indicatori de rezultat
Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a
afacerilor (după doi ani de la finalizarea
Locuri de muncă nou create în structurile de
sprijinire a afacerilor (număr)

17

76

50

NA

3.000

10.028

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute
Graficul de mai jos (stânga) ilustrează o distribuție relativ dezechilibrată a valorilor totale per mp util
nou-construit, maximul fiind aprox de 4 ori mai mare decât minimul. Grila de evaluare tehnicofinanciară nu prevede indici de eficiență în ceea ce privește costul per mp util (nou construit sau
modernizat) astfel că proiectele pot înregistra orice valori ale acestui indice. În continuare este
prezentată o analiză comparativă a costului per mp util nou construit în cadrul clădirilor de birouri.
Graficul 86 – Distribuția valorilor totale/ mp util nouconstruit (Euro)

Graficul 87 – Analiză comparativă cost per mp nouconstruit util, clădiri de birouri (Euro)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Exemplu
Australia
minim

Exemplu
Australia
maxim

Exemplu SUA Exemplu SUA
minim
maxim

Medie per
DMI 4.1,
valoare totală
contractată
(cheltuieli
eligibile și
neeligibile)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

166

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Analiză comparativă cost per mp nou-construit util, clădiri de birouri (Euro)



Australia - clădire 3 etaje, finisaje standard, lift, aer condiționat, fără dotări mobilier, fără echipamente, cost
achiziție teren nu este inclus. Costul include construcția și proiectarea.

Sursa: Rawlinsons construction cost guide 2008, edition 26 / edited by Rawlinsons Construction Cost
Consultants and Quantity Surveyors



SUA - clădire cu eficiență energetică ridicată, include design interior – mobilier, finisaje, echipament audiovideo. Echipamentul IT nu este inclus. Costul achiziției de teren nu este inclus. Costul include construcția și
proiectarea.

Sursa: Controlling Capital Costs in High Performance Office Buildings: A Review of Best Practices for
Overcoming Cost Barriers, Shanti Pless and Paul Torcellini. Presented at the ACEEE Summer Study on Energy
Efficiency in Buildings; Pacific Grove, California, August 12-17, 2012 Conference Paper NREL/CP-5500-55264,
May 2012 NREL is a national laboratory of the U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency &
Renewable Energy, operated by the Alliance for Sustainable Energy.



Medie per DMI 4.1 - reprezintă valoarea totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) medie per mp util nouconstruit, calculată ca raport între valoarea totală a contractelor încheiate și suma valorilor țintă a mp utili
nou construiți din cadrul contractelor încheiate. Au fost incluse în calcul doar contractele care au ca obiect
construcția de structuri noi. Sunt incluse eventuale costuri cu achiziția și amenajarea de teren, dotări cu
echipamente.

Valoarea medie per DMI 4.1 ilustrată în grafic se încadrează, ca ordin de mărime, în palierul celorlalte
valori din alte țări. Este mai redusă decât toate celelalte valori, ceea ce era previzibil datorită costurilor
mai reduse ale forței de muncă din România. Valoare maximă înregistrată în cadrul proiectelor DMI
4.1 (vezi grafic anterior) se situează peste valorile din Australia și SUA valoarea minimă. De remarcat
totodată faptul că valoarea medie per DMI 4.1 include și costuri pe care celelalte valori prezentate nu
le includ – achiziția și amenjarea de teren, sau anumite echipamente.
Graficul 88 – Distribuția valorilor finanțate per loc de muncă nou creat (Euro)
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spații destinate structurilor
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
de sprijinire a afacerilor, nu
investiții în utilaje sau alte categorii de activități de dezvoltare. Prin urmare, alocarea financiară medie
per loc de muncă creat se reduce la a estima valoarea unui spațiu construit sau modernizat necesar
per loc de muncă. O valoare în acest sens de 91.890 euro depășește orice palier de valori normale.
Spre exemplu, luând în calcul un necesar de 16 mp utili per loc de muncă (calcule proprii ale
evaluatorilor, reprezentând o medie din cadrul proiectelor contractate) ar rezulta o bugetare de 5.743
EUR per mp util, mult peste ceea ce a demonstrat practica proiectelor contractate ca necesar (adică o
medie de 1.214 euro/mp nou construit) și chiar peste valoarea maximă SUA prezentată în cadrul
analizei comparative.
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Se remarcă distribuția foarte dezechilibrată a valorilor reprezentate în grafic, în condițiile în care
diferențele notabile între proiecte se reduc la diferența între a construi spații noi sau a moderniza spații
existente, a reabilita sau nu căi de acces. Cât despre valorile maxime nereprezentate pe grafic, este
dificil de înțeles justificarea unor investiții de acest nivel per loc de muncă, în condițiile deja amintite în
care investiția constă doar în construcția și dotarea unor spații de birouri.
Grila de evaluare tehnico-financiară prevede un indice de eficiență minim de 90.909 euro valoare
finanțată/ loc de muncă, dar nu prevede un punctaj zero pentru proiectele care depășesc acest indice.
Tabelul 61 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 4.1

Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 4.1
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Cost per mp util nou
Valoarea totală
601
1.239
construit
contractată
Cost per loc de muncă nou
Valoarea finanțată
3.006
21.896
creat
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
3.449
828.631

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Grila de evaluare tehnico-financiară prevede un indice de eficiență
minim finanțare/loc de muncă, dar nu prevede un punctaj zero pentru
proiectele care depășesc acest indice.
Grila de evaluare tehnico-financiară prevede indici de eficiență
aferenți indicatorilor suplimentari IMM atrase în structuri de afaceri
(număr) și Microîntreprinderi atrase în structuri de afaceri (număr).
Totodată, lipsa de valori țintă pentru acești indicatori în cererea de
finanțare atrage un punctaj zero și implicit respingerea proiectului.
Este un exemplu de bună practică.

Grila de evaluare
financiară DMI 4.1.

tehnico-

Proporţia
IMM
(inclusiv
microîntreprinderi) în numărul
total de firme din cadrul structurii,
prevăzută la 2 ani de la
finalizarea proiectului este de
minim x% (dintre care cel puţin
y% întreprinderi micro şi mici)

Chiar dacă un indice precum costul/mp util nu este direct legat de indicatorii de program ai DMI 4.1,
acesta este totuși indirect legat de acești indicatori și totodată un indice de eficiență de bază pentru
tipul de activitate din cadrul DMI 4.1. Costul per mp util influențează costul unui proiect și implicit
numărul de proiecte care pot fi finanțate și numărul de locuri de muncă create. Un astfel de indice de
eficiență trebuia estimat iar grila de evaluare tehnico-financiară trebuia să includă pragul minim
acceptabil al acestuia.
În cazul acestui DMI au fost contractate suficiente proiecte cu valori eligibile relativ mici per loc de
muncă, reușind să compenseze lipsa de eficiență a proiectelor cu valori mari ale acestui indice. Totuși,
lecția care se desprinde de aici este evidentă – indicii de eficiență trebuie să includă un prag minim,
proiectele care nu îl îndeplinesc fiind fie respinse, fie trecute pe o listă de rezervă. Un program ca POR
nu poate să se bazeze pe probabilități statistice și pe șansă pentru a compensa lipsa de eficiența a
unor proiecte prin eficiența altor proiecte.
Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
pregătirea pentru noi activităţi
Obiectivul acestui DMI este reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate pentru includerea lor
în circuitul economic, inclusiv prin crearea de structuri de sprijinire a afacerilor pentru atragerea
companiilor interesate.
Operaţiuni orientative



Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
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Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 4.2, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 62 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.2
Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.2
Valori țintă prin proiectele
contractate

Țintă 2015

Indicatori

Indicatori de realizare imediată
Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi
pregătite pentru noi activităţi economice (hectare)
Indicatori de rezultat
Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire
a afacerilor (număr)

75

112

1.000

1.034

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute

Grila de evaluare tehnicofinanciară prevede un indice de
eficiență
privind
valoarea
finanțată per ha reabilitat, cu
diverse paliere. Situația în care
un proiect depus nu se
încadrează sub un prag minim
al indicelui de eficiență nu duce
însă la respingerea proiectului.

Graficul 89 – Distribuția valorilor finanțate per ha reabilitat (Euro)
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valoarea
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maximă contractată per ha nu
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această
valoare fiind de 3.110.933 euro
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reabilitate)
ha reabilitat care depășesc
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
alocarea financiară medie per
ha reabilitat. În aceste condiții, doar șansa și stimulentul punctelor acordate în plus pentru o eficiență
mai bună au permis ca unele proiecte să aibă valori finanțate per ha suficient de mici astfel ca
valoarea medie finanțată per ha reabilitat să se situeze sub valoarea alocării financiare medii per ha
reabilitat.
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Pentru a nu distorsiona graficul alăturat,
valorea finanțată maximă contractată per
loc de muncă nou creat nu este
reprezentată, această valoare fiind de
616.473 EUR.

Graficul 90 – Distribuția valorilor finanțate per loc de muncă (EUR)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Palierul de punctaj maxim din grilă pentru
crearea de locuri de muncă prevede o
valoare finanțată per loc de muncă nou creat de 125.000 EUR, iar palierul de punctaj minim prevede o
valoare finanțată per loc de muncă nou creat de 200.000 EUR, ambele mult peste alocarea financiară
medie per loc de muncă de 29.865 EUR. Pragul minim acceptabil al indicelui de eficiență privind
valoarea finanțată per loc de muncă creat ar trebui să fie egal cu alocarea financiară medie per loc de
muncă (buget DMI 4.2 per nr țintă locuri de muncă create).
Astfel au fost contractate proiecte cu valori finanțate per loc de muncă mai mari decât alocarea
financiară medie per loc de muncă. În aceste condiții, doar șansa și stimulentul punctelor acordate în
plus pentru o eficiență mai bună au permis ca unele proiecte să aibă valori ale acestui indice de
eficiență suficient de mici pentru a compensa proiectele cu valori mari ale acestui indice. Acești factori,
împreună cu supracontractarea, au permis atingerea unor valori țintă prin proiectele contractate peste
valoarea țintă planificată a DMI.
Este neclar de ce alocarea financiară medie per loc de muncă nou creat este mult mai mică decât în
cazul DMI 4.3. Sunt proiectele din cadrul DMI 4.2 mai susceptibile în a crea locuri de muncă decât
proiectele din cadrul DMI 4.3?
Studii de caz programe similare din alte țări
Analiza eficienței rezultatelor obținute nu poate fi limitată la cifre sau la eficiența executării unor lucrări,
ci se referă în mod necesar și la eficiențaabordării unor programe sau proiecte. În această idee, au
fost incluse aici studii de caz considerate relevante întrucât ilustrează abordarea utilizată de către alte
programe de reabilitare site-uri poluate, din alte state.
Studiile de caz sunt prezentate sub formă sintetică – pentru fiecare program sunt prezentate o serie de
elemente care au fost selectate astfel:



Au fost alese principalele trăsături care pot furniza o imagine suficientă pentru a înțelegerea
abordarea respectivului program



Au fost alese acele trăsături care pot duce, prin comparația cu DMI 4.2, la formularea unor puncte
de reflecție sau lecții. Acestea pot contribui la îmbunătățirea eficienței abordării unor potențiale
acțiuni viitoare, în cadrul unor programelor operaționale regionale viitoare.
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Studii de caz programe similare din alte țări
1)

Brownfield Economic Development Initiative (BEDI)

Exemplu de program din SUA în domeniul reabilitării site-urilor abandonate / poluate



Administrat de către Departamentul SUA pentru locuințe și dezvoltare urbană



Sprijină dezvoltarea economică locală



Accent pe dezvoltarea site-urilor în cadrul unor proiecte de dezvoltare economică – acestea trebuie să
urmărească rezultate pe termen scurt și să demonstreze beneficii economice



Proiectele trebuie să sporească oportunitățile economice pentru persoane cu venituri mici-medii sau să
stimuleze crearea sau mențienrea de afaceri și locuri de muncă pentru revigorarea economică



Fondurile sunt utilizate ca stimulent pentru adminsitrația locală și sectorul privat pentru a iniția reabilitări de
site-uri



Fondurile pot fi utilizate doar în combinație cu fonduri proprii împrumutate și garantate printr-o schemă de
garantare gestionată de același departament guvernamental



Maximum finanțare per proiect – 17,5 mil USD (2010)

Sursa: http://portal.hud.gov

2)

Abandoned Mines Rehabilitation in Tasmania

Exemplu de program din Australia în domeniul reabilitării site-urilor
miniere abandonate și poluate



La începutul anilor 1990 autoritățile și industria minieră din
Tasmania recunosc nevoia urgentă de reabilitare a site-urilor
miniere abandonate



Fondurile necesare sunt colectate prin taxe aplicate industriei
miniere



Fondul de reabilitare a site-urilor miniere este înființat în 1996,
beneficiind de un comitet consultativ format din reprezentanți ai
industirei miniere și ai agențiilor de dezvoltare teritorială



Pe parcusul a 10 ani Fondul a alocat aprox 5 mil AUD proiectelor
de reabilitare din Tasmania



Proiectele beneficiază de parteneriate cu o serie largă de
organizații comunitare, organizații de voluntari, alte programe sau
agenții guvernamentale



Concluziile unui studiu privind proiectele de reabilitare sunt
următoarele:
-

Succesul programului de reabilitare a fost posibil datorită
voinței comune de implicare a guvernului și a industriei
miniere, atât în finanțare cât și în managementul programului.

-

Pentru proiectele mari, o planificare multinanuală pe 3 ani, cu o
finanțare asigurată, sunt esențiale

-

Parteneriatele cu comunitatea și alte agenții guvernamentale
au permis o mai bună implicare a celor interesați precum și
activarea unor alte surse de fonduri

3)

Reabilitare site-uri poluate în
Tazmania

Acesta a fost site-ul unor mine care
au fost exploatate până în 1981.
Acest site este sursa unor scurgeri de
materii acide cu conținut metalic
ridicat, acestea ajungând în râul
South Esk. Lucrările s-au derulat pe
întreg parcursul funcționării fondului
de reabilitare și vor continua și în
viitor. Fonduri suplimentare au fost
obținute prin intermediul proiectului
RiverWorks și se estimează că până
în prezent s-au cheltuit aproximativ 3
mil AUD.
Sursa: Rossarden–Storys Creek

Sursa: A partnership between the community, industry and government
John Pemberton, Mineral Resources Tasmania, Department of
Infrastructure, Energy and Resources, Revel Munro, Derby Tin Mine
Centre
http://www.commdev.org/files/825_file_Pemberton_John10C2.pdf
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Tabelul 63 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 4.2
Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.2
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Valoarea totală
Cost per ha reabilitat
598
1.214
contractată
Cost per loc de muncă nou
Valoarea finanțată
2.995
21.409
creat
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
2.068
825.616

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute



Obiective ale DMI clare, indicatori clari și relevanți, legătură directă buget-indicator. Legătura
directă buget-indicatori a facilitat calculul unei alocări financiare medii per unitate indicator, aceste
valori fiind foarte utile în analiza eficienței proiectelor finanțate.



Existența indicilor de eficiență și pragurilor aferente acestora în grila de evaluare tehnicofinanciară, a căror stabilire a fost facilitată datorită legăturii directe buget-indicator.

Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Obiectivul acestui DMI este sprijinirea microîntreprinderilor din mediul urban pentru creşterea
competitivităţii, valorificarea resurselor materiale şi a forţei de muncă locale.
Operaţiuni orientative



Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 4.3, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 64 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.3

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.3
Țintă 2015

Indicatori

Valori țintă prin proiectele
contractate

Indicatori de realizare imediată
Microîntreprinderi sprijinite (număr)

1.500

1.762

Indicatori de rezultat
Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile
sprijinite (număr)

3.000

8.538

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Analiza eficienței rezultatelor obținute
Un procent de 71% dintre proiecte
reprezentate în graficul alăturat au valori
eligibile contractate per loc de muncă
situate între 20.000 – 50.000 euro.

Graficul 91 – Distribuția numerică și procentuală a proiectelor
contractate în categoriile de valori eligibile contractate per loc de
muncă
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Un număr semnificativ de proiecte (27 de
proiecte, reprezentând 2% din totalul
proiectelor contractate) au valori eligibile
contractate cuprinse între 100.000 –
250.000 euro per loc de muncă.
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România, era în 2010 de 14.232 euro.
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
Față de valoarea medie eligibilă contractată pentru a crea un loc de muncă, de 32.914 euro, aceasta
ar însemna o rată de rentabilitate de 43% pe an (prin raportul 14.232 euro/ 32.914 euro). Cu alte
cuvinte, valoarea produselor și serviciilor create pe an prin noul loc de muncă reprezintă 43% din
investiția pentru a crea acel loc de muncă. Luând în calcul o rată medie a profitului generat de
respectivul loc de muncă de 20%, rezultă o rată de profit de 8,6% pe an (20% din 43%) – un raport
cost-beneficiu rezonabil, conform oricăror analize economice. Bineînțeles, aceasta este o analiză
limitată, beneficiul economic al creării unui nou loc de muncă fiind mult mai larg, prin efectul benefic
creat asupra altor locuri de
Graficul 92 – Distribuția valorii eligibile contractate/ cheltuite per loc de muncă
muncă existente – ocupantul
nou creat (Euro)
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de profit” scade la 2,8% pe
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
an. În aceste condiții, peste
valoarea de 100.000 EUR beneficiul economic imediat al noului loc de muncă ar fi minimal, rămânând
doar beneficiul indirect al susținerii altor locuri de muncă. Bineînțeles, în cazul unei plusvalori per
angajat mai mari decât media pe țară de 14.232 euro/an, ratele menționate vor dobândi valori mai
mari. În acest sens, evaluarea analizei cost-beneficiu inclusă în cererile de finanțare a avut un rol
esențial în selectarea doar a acelor proiecte care au un raport cost-beneficiu eficient.
Tabelul 65 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 4.3
Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 4.3
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Valoarea eligibilă
Cost per loc de muncă
4.291
32.914
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
248.649
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Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Grila de evaluare tehnico-financiară include indicele de eficiență privind valoarea finanțată per loc de
muncă creat, cu paliere de valori și punctaje diferențiate în funcție de încadrarea proiectelor depuse în
aceste paliere. Valoarea maximă per loc de muncă creat este de 66.667 euro, proiectele care
depășesc acest prag nefiind totuși respinse. Sunt respinse doar proiectele care nu prevăd crearea
niciunui loc de muncă.
Indicatorul privind nr de locuri de muncă nou create nu indică în nici un fel creșterea competititivității
microîntreprinderilor menționată în cadrul obiectivului DMI 4.3. Se confirmă astfel aspectul descris de
către CE în cadrul Documentului de lucru nr 2 Linii directoare privind metode de evaluare – indicatori
de monitorizare și evaluare (2007-2013) privind necesitatea descrierii mecanismului și logicii
intervenției publice – în ce fel intervenția propusă va crea efectul dorit? Răspunsul la această
întrebare, susține documentul menționat, va ghida procesul de selectare a unor indicatori relevanți. În
cazul DMI 4.3, în ce fel crearea de noi locuri de muncă va duce la creșterea competititivității unei
micro-întreprinderi? Doar prin clarificarea acestui mecanism se pot stabili indicatori de rezultat
relevanți. Această evaluare ar dori să completeze afirmația CE, menționând faptul că indicatorii de
rezultat relevanți pot fi adesea exact aceeași cu cei care măsoară problema socio-economică inițială,
cea care a generat decizia intervenției și a alocării de fonduri. Cum s-a măsurat inițial faptul că microîntreprinderile nu sunt competitive? Care anume sunt parametrii care compun competitivitatea? Prin
astfel de răspunsuri pot fi formulați indicatori de rezultat relevanți, care într-adevăr pot măsura
schimbări ale situației socio-economice inițiale.
Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt:



Creşterea importanţei turismului cultural, ca factor care stimulează creşterea economică în regiuni,
respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;



Extinderea sezonului turistic;



Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe
piaţa turistică naţională şi internaţională.

Operaţiuni orientative



Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii
conexe



Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional cu potenţial turistic
modernizarea infrastructurii conexe, în scopul introducerii în circuitul turistic



Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

şi

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 5.1, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
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Tabelul 66 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.1
Țintă 2015

Indicatori

Valori țintă prin proiectele
contractate

Indicatori de realizare imediată
Proiecte în turism (număr)

100

89

200

369

Indicatori de rezultat
Locuri de muncă nou create / menţinute (număr)
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute
Valorile reprezentate pe grafic sunt extrem de diferite și relativ ridicate. Crearea de locuri de muncă
este un obiectiv implicit exprimat în cadrul acestui DMI, dar nu figurează explicit ca obiectiv specific
pentru acest DMI. Dacă obiectivul explicit ar fi crearea de noi locuri de muncă, atunci valorile ilustrate
de grafic sunt extrem de ridicate comparativ cu alte DMI care raportează acest tip de indicator – nr de
locuri de muncă create.
Analiză comparativă a eficienței unor proiecte de reabilitare a unor obiective turistice de tipul celor din
cadrul DMI 5.1
Deși în mod evident există o serie de limitări ale unei astfel de analize comparative, această evaluare
consideră utilă prezentarea unor exemple de proiecte de reabilitare din contexte socio-economice
diferite. Astfel de exemple au fost identificate în România și Olanda. Indicele de eficiență ilustrat este
Cost reabilitare per vizitator.
Tabelul 67 – Analiză comparativă a eficienței unor proiecte de reabilitare a unor obiective turistice

Analiză comparativă a eficienței unor proiecte de reabilitare a unor obiective turistice
Obiectiv reabilitat
Rijksmuseum Amsterdam

Număr de vizitatori
pe an
375 milioane 1,5 milioane (țintă)

Cost reabilitare (euro)

Cost reabilitare per
vizitator (euro)
250 (țintă)

Van Gogh Museum Amsterdam

20 milioane

1,6 milioane

Muzeul Grigore Antipa București

13 milioane (estimare)

394.000 (2012)

33

409.000 (2012)

100-150 (estimare)

Complex muzeal Astra Sibiu
DMI 5.1 medie per proiect (valori
eligibile)
DMI 5.1 medie per proiect excluzând o
valoare extremă*) – valori eligibile

12,5

170
267

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR și pe baza datelor din
surse media
*) Proiectul privind Reamenajarea și conservarea cetății medievale Târgu Mureș își propune ca valoare țintă un număr de
583.082 de vizitatori, un număr neplauzibil dacă reflectă numărul de vizitatori per an. În topul celor mai vizitate obiective turistice
din România, conform unor surse media, castelul Bran este pe primul loc, înregistrând 546.000 de vizitatori în 2012. E dificil de
crezut, în aceste condiții, că cetatatea medievală Târgu Mureș ar putea înregistra un număr record de vizitatori în România.

Valorile din cadrul tabelului prezentat situează media proiectelor din cadrul DMI 5.1 la extrema
superioară a scalei de cost per vizitator, indicând o eficiență relativ scăzută.
Distribuția valorilor eligibile contractate per vizitator în cadrul DMI 5.1 este următoarea:



4 proiecte au valori cuprinse între 105.263 și 426.493 euro



14 proiecte au valori cuprinse în intervalul 1.012 – 35.410 euro



47 de proiecte au valori cuprinse în intervalul 9 – 936 euro.
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Deși valoarea reabilitării unor obiective de patrimoniu transcede considerentele economice, POR
finanțează astfel de proiecte din rațiuni pur economice. Obiectivele DMI 5.1 și ale AP 5 sunt clar
direcționate către creșterea contribuției turismului la dezvoltarea economică. Din această perspectivă
pur economică, valori de reabilitare de mii sau zeci de mii de euro per vizitator sunt dificil de justificat
economic printr-un raport cost-beneficiu avantajos. Cât despre proiecte care înregistrează valori de
sute de mii de euro per vizitator (există 4 astfel de proiecte contractate în cadrul DMI 5.1) doar motive
excepționale pot justifica finanțarea acestora. Alternativ, poate fi vorba despre o situație similară altor
domenii, de raportare eronată a numărului de vizitatori, o astfel de raportare eronată putând
distorsiona foarte mult valorile per vizitator calculate.
Tabelul 68 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 5.1

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.1
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Valoarea eligibilă
Cost per loc de muncă
88.668
426.670
contractată
Valoarea eligibilă
Cost per vizitator
9
267
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
1.873.262
426.493

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Deși Locuri de muncă nou create e un indicator de rezultat de program pentru acest DMI, doar 15 din
proiectele contractate raportează valori țintă ale indicatorului. Mai precis, indicatorul Locuri de muncă
nou create este raportat doar de către proiectele din cadrul Operațiunii 2.
Grila de evaluare tehnico-financiară acordă puncte suplimentare proiectelor care crează locuri de
muncă permanente, dar acest aspect este insuficient pentru a asigura o eficiență a finanțării. Dacă nr
de locuri de muncă este un indicator de program valabil pentru toate operațiunile din cadrul DMI 5.1,
toate proiectele finanțate trebuie să își propună valori țintă ale acestui indicator. Un proiect din cadrul
DMI 5.1 care nu include acest indicator de program nu poate fi finanțat.
Grila de evaluare tehnico-financiară nu include un indice de eficiență privind valoarea finanțată per loc
de muncă. În aceste condiții, proiectele contractate pot înregistra orice valori ale acestui indice, aspect
ilustrat de graficul anterior, contribuind astfel la riscul de neatingere a valorii țintă a indicatorului de
program Locuri de muncă nou create.
Indicatorul de rezultat Vizitatori la obiective turistice (nr) figurează ca indicator suplimentar, deși e un
indicator foarte relevant petnru obiectivul specific al acestui DMI. Un nunăr de 12 proiecte (14%) nu
raportează valori pentru acest indicator important.
Grila de evaluare tehnico-financiară nu include un indice de eficiență privind valoarea finanțată per
vizitator obiectiv turistic. În aceste condiții, proiectele contractate pot înregistra orice valori ale acestui
indice, aspect ilustrat de analiza anterioară, contribuind astfel la o eficiență scăzută a finanțării POR.
Indicatorul definit în cadrul DCI este Vizitatori la obiective turistice (nr) în timp ce Grila tehnicofinanciară a DMI 5.1 punctează Creșterea procentuală a numărului de vizitatori. Pe lângă aspectul de
inconsistență, în opinia acestei evaluări indicatorul cel mai relevant este numărul de turiși (vizitatori)
nou-atrași datorită proiectelor finanțate (valoare absolută în primul rând, eventual valoare procentuală
în al doilea rând)
Indicatorul Vizitatori la obiective turistice (nr) este neclar definit (se referă la valori per an, per durată
sau per proiect).
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Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea - resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt:



Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;



Diversificarea serviciilor turistice;



Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului turiştilor şi a
duratei sejurului.

Operaţiuni orientative



Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic



Valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare



Dezvoltarea turismului balnear



Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 5.2, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 69 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.2

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.2
Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

Proiecte de turism (număr)

300

119

IMM sprijinite (număr)

350

73

400.000

496.660

800.000

NA

800

2.434

Indicatori
Indicatori de realizare imediată

Indicatori de rezultat
Turişti sosiţi în structurile de cazare reabilitate/
modernizate/ echipate (număr)
Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată/
modernizată/ echipată (număr)
Locuri de muncă nou create / menţinute (număr)
Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Analiza eficienței rezultatelor obținute
Graficul 93 – Distribuția valorii țintă a indicatorului Turiști sosiți
în structurile de cazare reabilitate în cadrul proiectelor
contractate (nr.)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Valorile țintă din cadrul proiectelor
contractate pentru indicatorul Turiști sosiți
în structurile de cazare reabilitate variază
considerabil în cadrul proiectelor. Pe lângă
diferențele obiective între proiecte generate
de capacități de cazare și de grade de
ocupare diverse, se manifestă probabil (din
nou) o situație de interpretare diferită a
indicatorului, de la proiect la proiect.
Posibile interpetări diferite sunt generate
primordial de neclaritatea indicatorului.
Spre exemplu – turiști sosiți pe ce perioadă
– per an, pe durata proiectului, la sfârșitul
proiectului? Turiști sosiți în întreaga unitate
din care face partea secțiunea reabilitată
sau doar cei sosiți în secțiunea reabilitată?
Turiști sosiți suplimentar față de situația de
dinainte de reabilitare sau turiști sosiți în
total?

Fără o definire clară a indicatorului nu se poate obține o interpretare corectă și unitară a acestuia și
nici o raportare realistă a țintelor sau valorilor realizate. Într-un astfel de caz, consecința este evidentă
– imposibilitatea de a cuantifica corect rezultatele obținute prin proiectele finanțate. Implicit, orice
calcul al eficienței ca raport cost/rezultate este afectat de potențialele inconsistențe în raportarea
valorilor indicatorilor – cum dealtfel este cazul și graficului următor. Acesta este totuși prezentat având
o valoare preponderent ilustrativă a unor fenomene, ca bază pentru desprinderea unor lecții și mai
puțin pentru valorile numerice în sine conținute în grafic.
Principalele aspecte constatate:



Distribuție relativ echilibrată a valorilor reprezentate pe grafic pentru 71% dintre proiecte (valori în
intervalul 0-500 euro)



10 proiecte (29% din totalul de proiecte) au valori semnificativ diferite, cuprinse în intervalul 5002.200 euro

Graficul 94 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
turist sosit (EUR)

Graficul 95 – Distribuția valorii eligibile contractate per loc
de muncă nou creat (Euro)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Pentru a nu distorsiona graficul privind valorile eligibile contractate per loc de muncă nou creat, valorile
corespunzătoare primelor 8 proiecte nu sunt reprezentate, acestea fiind următoarele 1.319.447 euro,
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962.869 euro, 880.073 euro, 852.631 euro, 820.295 euro, 665.644 euro, 600.713 euro, 524.618 euro
– valori eligibile contractate per loc de muncă nou creat.
Valorile reprezentate pe grafic extrem de diferite, ceea ce e normal pentru proiecte ale căror investiții
nu sunt dedicate primordial creării de noi locuri de muncă. Locurile de muncă nou create sunt un
beneficiu important, dar nu obiectivul principal pentru aceste proiecte.
Tabelul 70 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 5.2

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.2
Valoare utilizată pentru
Valoare minimă
Valoare medie
calcule (euro)
înregistrată (euro)
înregistrată (euro)
Valoarea eligibilă
Cost per loc de muncă
29.005
182.343
contractată
Valoarea eligibilă
Cost per turist sosit
34
178
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
1.319.447
2.157

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Grila de evaluare tehnico-financiară punctează creșterea procentuală a numărului de turiști sosiți.
Evident, din cauza formulării inițiale a indicatorului de rezultat ca și creștere procentuală, nu ca și
valoare absolută, așa cum figurează acest indicator în prezent. În consecință, nu există în grilă un
indice de eficiență (valoare finanțată per turist sosit) corespunzător actualului indicator privind numărul
de turiști sosiți.
Grila nu conține nici un indice de eficiență privind locurile de muncă nou create (de exemplu, valoarea
finanțată per loc de muncă nou creat).
În aceste condiții, valorile unor astfel de indici în cadrul proiectelor contractate sunt practic
necontrolabile.
Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt:



Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu scopul de a
promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism si afaceri;



Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în scopul creşterii
numărului turiştilor;



Instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice româneşti.

Operațiuni orientative:



Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea
brandului turistic naţional;



Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor turistice şi a
activităţilor de marketing specifice;



Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.
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Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 5.3, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 71 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.3

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 5.3
Indicatori

Țintă 2015

Valori țintă prin
proiectele
contractate

10

52

100

8

Indicatori de realizare imediată
Campanii de promovare a brandului turistic (număr)
Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
sprijinite (număr)
Indicatori de rezultat
Vizitatori în Centrele Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică (număr)

2.500.000

457.972

Vizitatori web site (număr)

1.500.000

2.067.062

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Analiza eficienței rezultatelor obținute

Nr de vizitatori țintă per CNIPT, raportat în cadrul
proiectelor contractate variază semnificativ, de la
un maxim de 248.213 la un minim de 12.000.

Graficul 96 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
CNIPT (Euro)
400.000

350.000
300.000
250.000

Euro

Valorile reprezentate în graficul alăturat acoperă
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Sursa: KPMG (pe baza datelor din sistemul de monitorizare
POR)

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Arad
CNIPT Arad își propune să atragă un număr de 248.213 vizitatori (cel mai probabil, per an). Beneficiarii direcţi ai
proiectului vor fi turiştii români sau străini care vor ajunge în municipiul Arad. Numărul total al turiştilor sosiţi în
ultimii opt ani este de1.246.048, din care turişti români 946.565, iar turişti străini 299.483. – conform unui
comunicat al Consiliului Județean Arad. Pe baza acestor cifre, numărul de turiști sosiți anual în Arad este de
155.750. Este puțin probabil ca toți turiștii sosiți în Arad să viziteze CNIPT Arad. Chiar și în acest caz, cifra țintă
de 248.213 nu este atinsă.
Motivul principal al unor astfel de valori țintă este neclaritatea indicatorului pentru care se solicită beneficiarilor
precizarea unor valori țintă, lăsând loc unor interpretări diverse privind modul de calcul al acestora.
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Tabelul 72 – Analiză comparativă a unor campanii de promovare turistică
Analiză comparativă a unor campanii de promovare turistică

Țara / Regiunea

Nume campanie de
promovare turistică

Perioada
campaniei

Valoare campanie de promovare
turistică

Cost mediu
per turist
Nr de turiști Creștere nr de atras (țintă
atrași per an turiști (% per an) sau realizat)

Total

Per an

Nr de turiști
atrași total

2013

ND

ND

ND

ND

3,2 % (țintă)

ND

Aprox. 84,36 mil
euro (2008 –
2011)

Aprox. 28,1 mil
euro/an

1,2 mil
(realizat)

0,4 mil
(realizat)

Aprox 6%
(realizat)

70,3 EUR
(realizat)

1 mil (țintă) Aprox 3% (țintă)

30 EUR
(țintă)

17 mil (țintă)

Aprox 7,5%
(țintă)

ND

ND

ND

ND

Ungaria

Planul Național de
Marketing pentru Turism
2013

India

Incredible India

2002 – 2012

Marea Britanie

VisitBritain

2012 - 2015

Asia de Sud Est

South East Asia (Feel the
warmth)

2012 - 2015

România

Campanii pe plan
Aprox. 2012- Aprox 40 mil EUR
internațional în cadrul DMI
2013
val totală
5.3

Sursa:

Rezultate (țintă sau realizat)

4 mil în
Aprox 119 mil Aprox. 29,75 mil
perioada 2012EUR
EUR/an
2015 (țintă)
69 mil în per
ND
ND
2012-2105
(țintă)
Aprox. 20 mil
EUR

ND

Calcule bazate pe date din următoarele surse:
Planul Național de Marketing pentru Turism 2013, Ungaria www.gotohungary.com
Overseas Indian Facilitation Centre www.oifc.com ; www.indiahospitalityreview.com
Bureau of Immigration and Ministry of Tourism, India
British Tourist Authority – Annual Reports
ASEAN Tourism Marketing Strategy 2012 - 2015

Principalele aspecte constatate:



Nivel susținut al campaniilor altor țări, pe termen de 3-4 ani, chiar 10 ani în cazul Indiei.



Campaniile altor țări au întotdeauna ținte privind numărul de turiști atrași sau procentul de creștere
a numărului de turiști



Valoarea alocată campaniilor de promovare a României pe plan internațional se încadrează în
palierul de valori ale altor țări.



Pe baza valorii alocate campaniilor în cadrul DMI 5.3 și a cheltuielii per turist atras în cazul altor
țări, presupunând un cost cuprins între 50 – 100 EUR per turist atras (comparabil cu valorile din
alte țări) ținta privind numărul de turiști străini atrași în România ar putea fi situată, teoretic, între
200.000 – 400.000, pe o perioadă de 2 ani, echivalentă cu durata campaniei de promovare. Adică
între 100.000-200.000 turiști străini atrași per an. Luând în calcul numărul de 1.346.000 turiști
străini sosiți în România în 2010 (conform INS) aceasta ar însemna o creștere procentuală situată
între 7,5% - 15% pe an, valori probabil prea ridicate pentru a fi realiste.

Provocarea de a stabili ținte realiste privind numărul de turiști străini atrași și totodată eficiente având
în vedere bugetul alocat, rămâne esențială în opinia acestei evaluări. Conform Raportului din 2013
privind Competitivitatea în turism și călătorii (Travel and Tourism Competitiveness Report 2013)
publicat de către Forumul Economic Mondial, România este situată pe locul 68 din 140 de țări ca
indice general de competitivitate, în scădere față de 2009 (locul 66) și față de 2011 (locul 63).
Raportul menționat include în cadrul secțiunii care prezintă indici detaliați de competitivitate un indice
privind eficacitatea acțiunilor de marketing pentru a atrage turiști. La acest indice, România se
situează pe locul 123 din 140 de țări.
Locurile ocupate de România în clasamentul privind
competitivitatea în turism (indice global) și locul privind
indicele Eficacitatea acțiunilor de marketing pentru a
atrage turiști conform Raportului din 2013 privind
Competitivitatea în turism și călătorii (Travel and
Tourism Competitiveness Report 2013) publicat de
către Forumul Economic Mondial

Factori care au influențat eficiența rezultatelor obținute
Numărul de turiști atrași ar trebui să fie un indicator de impact pentru acest DMI și totodată baza cea
mai relevantă pentru a calcula eficiența rezultatelor obținute. În domeniul turismului, numărul de turiști
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atrași și cheltuielile efectuate de turiști (per turist) sunt indicatori de bază privind eficacitatea
promovării turismului și implicit indicatori care servesc la calculul eficienței (ex cost/turist atras).
Neclaritatea privind formularea indicatoruluri Vizitatori în Centrele Naţionale
Promovare Turistică - număr de vizitatori pe ce perioadă?

de Informare şi

Există o confuzie privind numărul țintă de CNIPT (operațiunea 3) – inițial erau prevăzute 10 astfel de
centre, prestabilite în cadrul documentului de planificare POR. Ulterior valoarea țintă a fost schimbată
la 100, pentru a include și eventuala creare de centre de informare în cadrul operațiunii 2 (în cadrul
căreia există 4 astfel de centre raportate ca și create).
Grila de evaluare tehnico-financiară include drept criteriu referitor la contribuția proiectului la
obiectivele POR creşterea procentuală a gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a
operatorilor din domeniul turism. Acesta este un element relevant, dar nu figurează ca indicator de
program al DMI 5.3. În schimb nu sunt incluși în grilă indici de eficiență privind indicatorii de program –
ex. valoare finanțată per CNIPT, valoare finanțată per vizitator.
Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind
POR
Obiectivul acestui DMI este informarea asupra oportunităţilor de finanţare, crearea unei imagini
corecte privind impactul intervenţiilor POR, aducerea la cunoştinţa publicului larg a contribuţiei Uniunii
Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României.
Operaţiuni orientative:



Crearea unui sistem de informare a tuturor celor interesaţi de conţinutul POR;



Realizarea şi distribuirea materialelor de informare şi publicitate (documente oficiale privind POR,
ghiduri ale solicitanţilor de proiecte, buletine informative, broşuri, postere, obiecte inscripţionate cu
logo POR, etc);



Organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare, cursuri de pregătire
pentru beneficiari etc.

Indicatori de program
În tabelul de mai jos sunt prezentate țintele pentru indicatorii de realizare imediată și de rezultat
aferenți DMI 6.2, precum și valorile țintă așteptate în urma implementării tuturor proiectelor contractate
la 31 decembrie 2013.
Tabelul 73 – Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 6.2

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 6.2
Țintă 2015

Indicatori

Valori țintă prin proiectele contractate

Indicatori de realizare imediată
Evenimente de comunicare şi
promovare (nr.)

900

910

Indicatori de rezultat
Nivelul de conştientizare a publicului
privind POR (%)

20%

14% (doar 3 proiecte din totalul de 27
stabilesc valori țintă pentru acest indicator)

Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR
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Analiza eficienței rezultatelor obținute
Graficul 97 – Distribuția valorilor eligibile contractate per eveniment de
comunicare și promovare (Euro)
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Sursa: Datele din sistemul de monitorizare POR

Pentru a nu distorsiona graficul, două proiecte care întregistrează valori eligibile contractate per
eveniment mult peste medie nu sunt reprezentate. Valorile acestor proiecte sunt următoarele: 141.050
euro, respectiv 106.176 euro.
Cu excepția a 5 proiecte din totalul celor 27, proiectele înregistrează o distribuție echilibrată a valorilor
eligibile contractate per eveniment de comunicare și promovare.
Tabelul 74 – Tipuri de costuri calculate pentru proiectele finanțate în cadrul DMI 6.2

Indicatori de realizare imediată și de rezultat la nivelul DMI 6.2
Valoare utilizată
Valoare minimă
Valoare medie
pentru calcule înregistrată (euro) înregistrată (euro)
Cost per eveniment de
Valoarea eligibilă
614
10.584
comunicare și promovare
contractată
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, calcule pe baza datelor din sistemul de monitorizare POR
Tip cost calculat

Valoare maximă
înregistrată (euro)
141.050

6.1.3 Concluzii
[1]

Eficiența rezultatelor obținute se încadrează, în general, în parametrii planificați – mai precis,
cu bugetul contractat se pot atinge, în majoritatea cazurilor, valorile țintă ale indicatorilor de
program. Analizele comparative efectuate indică faptul că eficiența rezultatelor obținute se
încadrează în reperele valorice furnizate de alte programe sau standarde în domeniu.
Costurile unitare calculate au fost suficient de eficiente, ca medie a proiectelor contractate,
pentru a permite atingerea indicatorilor de program pentru majoritatea dintre DMI. Excepțiile
sunt reprezentate de următorii indicatori de program în cazul cărora valorile țintă planificate nu
vor fi atinse, fiind afectate de o eficiență inadecvată a proiectelor contractate:
-

DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale pentru indicatorul Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe pentru indicatorii Proiecte în turism,
respectiv Locuri de muncă nou create/menținute
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea - resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice pentru
indicatorii Proiecte de turism, IMM sprijinite, Turişti sosiţi în structurile de cazare
reabilitate/ modernizate/ echipate
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Deși în medie costurile unitare calculate au fost suficient de eficiente, există proiecte
contractate ale căror costuri unitare calculate per anumiți indicatori de program sunt extrem de
ridicate și implicit foarte ineficiente.
[1]

Aspectele pozitive constatate și care totodată pot constitui exemple de bună practică se referă
la definirea și utilizarea, în cazul anumitor DMI, a unor indici de eficiență și la structura clară a
unor DMI – ex DMI 3.3, DMI 4.2. Aceste DMI întrunesc o serie de elemente de bună practică
- obiective concise, clare, indicatori de rezultat relevanți, legătură directă buget – indicator,
indici de eficiență definiți în grilele de evaluare tehnico-financiare.

[2]

Aspectele care necesită îmbunătățiri în viitoarea perioadă de programare se referă la:
-

Anumite deficiențe ale indicilor de eficiență – praguri minimale nedefinite sau prea mici,
acceptarea proiectelor care nu respectă unele praguri minimale

-

Lipsa indicilor de eficiență din grilele de evaluare tehnico-financiare în cazul mai multor
DMI, ducând la imposibilitatea controlului privind contribuția proiectelor finanțate la
realizarea indicatorilor de program și la contractarea unor proiecte cu o eficiență foarte
scăzută în ceea ce privește indicatorii de program la care acestea contribuie

-

Neclaritatea unor indicatori. În unele cazuri, potențiale interpretări greșite datorită
neclarității unor indicatori au dus la raportări de valori țintă foarte probabil eronate,
contribuind la distorsionarea imaginii privind nivelul planificat al indicatorilor prin proiectele
contractate.

-

Faptul că nu toate proiectele raportează valori țintă pentru indicatorii de program.

-

Deși schimbarea unor indicatori de program POR pe parcursul implementării a urmărit o
îmbunătățire, există dezavantaje evidente ale unui astfel de demers.

Cel mai important aspect al acestei analize constă în formularea lecțiilor care se pot desprinde din
experiența implementării POR în beneficiul eficienței viitoarelor programe operaționale regionale.

6.1.4 Recomandări
[1]

Pentru POR 2014-2020, toate proiectele trebuie să contribuie la realizarea indicatorilor de
program, în mod obligatoriu. Opțională poate fi, eventual, doar contribuția la anumiți indicatori
suplimentari. În acest sens, lista de indicatori obligatorii trebuie să fie obligatorie, nu
„orientativă” așa cum este menționat în Ghidul aplicantului. Pentru orice indicator de program
este necesară transmiterea valorilor țintă de la nivel de program la nivelul proiectelor finanțate.
Modalitatea de a realiza acest element de management al eficienței depinde de felul în care
este definit indicatorul respectiv. În unele situații (ex Creșterea cu x% a ....) indicatorul poate fi
transmisidentic la nivel de proiect. În alte situații, spre ex Nr de locuri de muncă nou create,
indicatorul se transmite la nivelul proiectelor finanțate prin intermediul unor indici de eficiență.
Încadrarea tuturor proiectelor contractate în acești indici de eficiență specificați în grila de
evaluareva reprezenta un element esențial de control al atingerii valorilor țintă ale indicatorilor
de program.

[2]

Definirea unui indice de eficiență și a unor paliere valorice ale acestuia pentru proiectele
finanțate sunt elemente importante ale managementului eficienței. Este necesară introducerea
acestor indici de eficiență în grilele de evaluare și stabilirea unui prag al acestui indice calculat
ca raport al bugetului existent per valoare țintă a indicatorului de program (acolo unde acest
lucru este posibil, mai precis acolo unde există o legătură directă buget – indicator). Proiectele
care depășesc acest prag urmează fie să fie respinse, fie să fie trecute pe o listă de rezervă.

[3]

Pentru POR 2014-2020, valorile efectiv atinse ale indicatorilor de rezultat pot fi și trebuie să fie
colectați prin rapoartele finale ale beneficiarilor proiectelor finanțate și introduse în SMIS
CSNR, care trebuie să includă și o coloana de Realizat, nu doar pe aceea de Valoare țintă.
Acolo unde sunt necesare studii, sondaje sau anchete de teren pentru a determina valorile
unor anumiți indicatori de rezultat, aceste activități ar trebui să reprezinte cheltuieli eligibile..

[4]

Valorile unor diverși parametri efectiv înregistrate de către proiectele finanțate – e.g. valori
eligibile contractate minime și maxime, valori ale unor indici de eficiență precum cei menționați
anterior – trebuie înregistrate de către AM POR într-o bază de date pentru a constitui baza
istorică de referință pentru programe viitoare.
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6.2 Impactul costurilor calculate asupra realizării indicatorilor și
obiectivelor specifice şi strategice ale programului
6.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE9. Care este impactul costurilor calculate asupra realizării indicatorilor de bază şi de program,
precum şi asupra realizării obiectivelor specifice şi strategice ale programului?

6.2.2 Analiză și constatări
Stadiul implementării POR este suficient de avansat încât să nu mai permită măsuri de corecție privind
eficiența rezultatelor obținute. Majoritatea DMI au deja contractarea încheiată, contractele care vor mai
fi încheiate până la 31/12/2013 contribuind marginal la creșterea valorilor realizate ale indicatorilor de
program. În cea mai mare parte, de acum înainte, valorile realizate ale indicatorilor depind de
capacitatea de implementare a beneficiarilor – finalizarea completă și la timp a proiectelor finanțate.
Prin urmare, ceea ce este posibil în acest stadiu este constatarea situației și formularea de lecții utile
pentru viitoarea perioadă de programare, acestea fiind aspectele urmărite de analiza de față.
Costurile unitare calculate au fost suficient de eficiente, ca medie a proiectelor contractate, pentru a
permite atingerea indicatorilor de program pentru majoritatea dintre DMI. Excepțiile sunt reprezentate
de anumiți indicatori de program în cazul cărora valorile țintă planificate nu vor fi atinse, fiind afectate
de o eficiență inadecvată:
-

DMI 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
pentru indicatorul Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate;
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe pentru indicatorii Proiecte în turism, respectiv Locuri
de muncă nou create/ menținute;
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice pentru indicatorii Proiecte de turism,
IMM sprijinite, Turişti sosiţi în structurile de cazare reabilitate/ modernizate/ echipate.

Chiar și în cazul acelor DMI ai căror indicatori de program pot fi atinși cu eficiența actuală, existența, în
cazul unor proiecte, a unor valori ridicate ale costului unitar au afectat eficiența generală a
respectivului DMI. Dacă aceste proiecte ar fi avut costuri mai reduse, valorile înregistrate ale
indicatorilor acestora și implicit cele de la nivel DMI ar fi putut fi mai mari. Calculele prezentate în
continuare în cazul DMI 3.2 sunt un exemplu în acest sens.

În medie, cele 9 proiecte înregistrează o
valoare eligibilă contractată de 34.907 EUR
per persoană beneficiar al centrelor sociale
finanțate. Dacă astfel de proiecte ar fi
înregistrat, spre exemplu, valoarea medie la
nivel de DMI de 2.094 EUR per persoană
beneficiar, atunci în loc de 148 de beneficiari
ar fi putut fi deserviți 2.467 de beneficiari. În
aceste condiții, valoarea indicatorului de
program aferent ar fi putut înregistra o
valoare cu 7,5% mai ridicată.

Graficul 98 – Distribuția valorilor eligibile contractate per
persoană beneficiar al centrelor sociale finanțate (Euro)
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6.2.3 Concluzii
[1]

Cu excepția anumitor indicatori de program din cadrul a trei DMI, costurile unitare calculate
sunt suficient de eficiente pentru a permite atingerea valorilor țintă ale indicatorilor de
program.

6.2.4 Recomandări
[1]

Pentru POR 2014-2020, depunerea de proiecte care vizează indicatori de program deja
depășiți prin țintele proiectelor finanțate (cu o marjă de depășire rezonabilă) ar putea fi oprită,
dând astfel posibilitatea unor proiecte care vizează alți indicatori de program să beneficieze de
finanțare și sporind astfel șansele acestor altor indicatori de program de a fi atinși.
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7 Identificarea și analiza factorilor interni
și externi
7.1 Identificarea factorilor interni și externi care influențează
realizarea obiectivelor și indicatorilor POR
7.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE 10. Care sunt factorii interni şi externi care influenţează realizarea obiectivelor şi indicatorilor
programului?

7.1.2 Analiză și constatări
Aspecte conceptuale și metodologice
Analiza prezentată debutează cu o delimitare pe axe prioritare a factorilor interni și externi, respectiv o
delimitare pe domenii de intervenție în situațiile în care au fost identificați factori specifici unui anumit
domeniu. Întrucât majoritatea factorilor care au influențat implementarea programului sunt valabili la
nivel de ansamblu POR, analiza continuă cu prezentarea acestor factori general valabili, grupați pe
procesele majore ale programului: proiectare, contractare proiecte, implementare proiecte. Au fost
analizați atât factori care au avut o influență pozitivă cât și factori care au avut o influență negativă,
acest fapt fiind menționat în cazul fiecărui factor.
Analiza progresului financiar al POR
Analiza factorilor interni sau externi care au influențat POR nu poate fi efectuată fără o imagine
prealabilă a performanței atinse de POR. Capitolele anterioare includ o analiză a progresului POR din
punct de vedere al atingerii țintelor sale – obiective și indicatori. Analiza prezentată în continuare
completează imaginea performanței POR prin ilustrarea și analiza progresului său financiar.
A fost ales acest mod de reprezentare grafic întrucât acesta este, în opinia acestei evaluări, esențial
pentru monitorizarea progresului financiar și mai ales fiindcă acest tip de grafic, combinând în acest
mod toate elementele prezentate, nu a fost utilizat de către sistemul de monitorizare al programului.
Graficul 99 – Progresul financiar cumulat al POR – fond FEDR (milioane euro)
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Principalele aspecte care reies din grafic sunt următoarele:



Ritmul de depunere a fost suficient de rapid, cu o evoluție constantă între 2008-2010, urmat de o
plafonare pe fondul suspendării depunerilor aferente unor domenii.



Dinamica graficelor de selecție și de contractare indică un ritm de creștere al acestora mai lent
decât cel al depunerilor, dar constant. Practic ritmul de selecție și contractare s-a menținut,
indicând un sistem stabil. Ritmul de contractare mai lent decât cel al depunerilor înseamnă că a
fost nevoie de din ce în ce mai mult timp pentru a finaliza selecția și contractarea proiectelor
depuse. Durata medie de 1 an scursă între depunerea și contractarea proiectelor depuse în 2008
a ajuns la 2 ani pentru proiectele depuse în 2010.



Deși analizele aferente ÎE7 indică întârzieri semnificative ale procesului de contractare, valorile
înregistrate de graficul de contractare sunt relativ apropiate de cele înregistrate de graficul de
aprobare. Cu alte cuvinte, contractarea a ținut pasul cu procesul de selecție. Totuși, graficul
ilustrează o tendință a procesului de contractare de a rămâne în urma celui de selecție.



Ritmul procesului de selecție și contractare nu poate și nu trebuie neapărat să fie similar celui al
depunerilor, trebuie doar să asigure un progres financiar suficient pentru a respecta pragul
n+3/n+2. Graficul de contractare și cel de plăți pot avea orice dinamică, atâta timp cât pragul e
respectat.



Graficul de plăți indică o dinamică lentă și variabilă de creștere. Apropierea sa de graficul care
reflectă pragul n+3/ n+2 indică două aspecte importante: necesitatea unei creșteri semnificative a
plăților în cursul anului 2013 (aspect care de altfel s-a realizat); un risc semnificativ în cazul în care
implementarea proiectelor ar continua să înregistreze întârzieri, în acest caz graficul de plăți
deplasându-se temporal spre dreapta și punând în pericol respectarea pragului n+3/ n+2. Cu alte
cuvinte, proiectele POR nu mai pot înregistra întârzieri în continuare decât, eventual, la un nivel
foarte redus. Modificarea pragului de la n+2 la n+3 în a doua jumătate a anului 2013 a creat un
respiro din acest punct de vedere, dar semnalul de alarmă rămâne valabil.

O astfel de analiză a evoluției graficelor prezentate este cu atât mai relevantă dacă prezintă o
comparație cu un plan. Sistemul de monitorizare al POR nu utilizează comparația progresului financiar
al POR cu prognoza privind nivelul de contractare și plăți și nici nu transformă această prognoză întrun plan pe mai mulți ani. Planificarea este determinată în prezent doar de ținta de absorbție anuală
derivată din regula n+3/n+2. Această țintă este, bineînțeles, perfect validă, dar induce o limitare la un
an a viziunii de management pentru un program care se întinde pe o perioadă de 9 ani. Astfel, chiar
sistemul de monitorizare a progresului financiar al programului utilizat în prezent de către POR
reprezintă un factor intern care limitează posibilitatea de evaluare și analiză a progresului financiar al
POR.
Factorii care au influențat procesele de selecție, contractare și plăți și care pot fi atenuați prin măsuri
de management pentru actuala perioadă, sau care pot duce la lecții utile pentru viitorul POR sunt
descriși în cadrul acestei întrebări de evaluare și a celor următoare.
Analiza factorilor interni și externi specifici axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție
Axa Prioritară 1
AP1 a fost caracterizată de un grad mare de noutate a abordării promovate de către POR. Conceptul
de dezvoltare integrată și planurile aferente unui astfel de concept au reprezentat o provocare pentru
majoritatea orașelor care au depus cereri de finanțare pe această axă. În sine, acest grad ridicat de
noutate reprezintă un factor extern care a influențat negativ implementarea proiectelor din cadrul
acestei axe. Mai precis, efectele acestui factor au constat în derularea lentă a procesului de elaborare
a planurilor de dezvoltare și a procesului de depunere a cererilor de finanțare. Managementul POR a
sesizat această situație, a monitorizat în mod constant progresul planurilor de dezvoltare și a adoptat
constant măsuri de corecție și sprijin pentru a accelera procesul, cu efecte benefice. Acest element de
management reprezintă un factor intern pozitiv. Lecția esențială pentru viitor constă în faptul că orice
element de noutate include o doză mare de probleme neprevăzute care duc la întârzieri inevitabile.
Planificarea unor intervenții cu un grad relativ mare de noutate trebuie să includă așadar o marjă
considerabilă de siguranță a graficului de timp estimat.
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FACTORI EXTERNI

Grad ridicat de noutate a abordării privind dezvoltarea integrată a
orașelor

FACTORI INTERNI

Managementul POR a adoptat în mod constant măsuri pentru a sprijini
și facilita procesul de depunere a cererilor de finanțare

Axa prioritară 2
În cazul AP 2, anumiți factori general valabili la nivel de program s-au manifestat cu o pregnanță
sporită și totodată cel mai devreme, având în vedere faptul că proiectele aferente acestei axe prioritare
au fost primele contractate și implementate. Mai precis, este vorba despre dificultăți aferente
procesului de achiziție lucrări (proceduri desfășurate lent, numeroase contestații) și despre anumite
dificultăți aferente execuției lucrărilor (modificări ale soluției tehnice și costuri suplimentare ale
lucrărilor, întârzieri datorate condițiilor meteo). Ambii factori sunt externi și au avut o influență negativă
prin crearea de întârzieri în derularea proiectelor. AM POR a adoptat măsuri de sprijin aprobând
extinderea perioadei de implementare și utilizarea bugetului pentru cheltuieli neprevăzute pentru o
serie de proiecte, aceste element de management constituind un factor intern pozitiv.
Schimbările de politică în sectorul transporturi (factor extern cu influență negativă) precum și
suprapunerea între operațiunea privind reabilitarea de străzi și operațiunea privind reabilitarea
infrastructurii urbane din cadrul axei prioritare 1 (factor intern cu influență negativă) au contribuit la
depunerea unui număr insuficient de proiecte pe aceste operațiuni din cadrul domeniului de intervenție
2.1.
Dificultăți aferente procesului de achiziție lucrări
FACTORI EXTERNI

Dificultăți aferente execuției lucrărilor
Schimbări de politică în sectorul transporturi

Managementul POR a adoptat în mod constant măsuri pentru a sprijini
și facilita procesul de implementare a proiectelor
FACTORI INTERNI

Suprapunerea între operațiunea privind reabilitarea de străzi și
operațiunea privind reabilitarea infrastructurii urbane din cadrul axei
prioritare 1

Axa prioritară 3
Această axă prioritară a demarat cu eforturi substanțiale din partea AM POR: o colaborare
interinstituțională susținută cu Ministerul Sănătății în cadrul domeniului 3.1, măsuri de stimulare a
interesului beneficiarilor pentru proiecte privind reabilitarea de centre sociale în cadrul domeniului 3.2,
o serie de măsuri de facilitare și sprijin pentru constituirea și funcționarea Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitare (ADI) în cadrul domeniului 3.3, diverse măsuri de facilitare a depunerii cererilor de
finanțare din domeniul educației în cadrul domeniului 3.4.
Factorii externi cu influență negativă care au fost vizați de aceste măsuri ale AM POR sunt descriși în
continuare.
DMI 3.1
Și în cazul acestui domeniu de intervenție se pot remarca atât dependența de o bună colaborare interinstituțională și de dinamica politicilor sectoriale, cât și necesitatea prevederii în cadrul exercițiului de
planificare a unor perioade de timp realiste necesare diverselor etape specifice unui anumit domeniu.
Factorii externi cu influență negativă în cazul acestui domeniu au fost următorii:
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întârziere în finalizarea de către Ministerul Sănătății a listei spitalelor propuse pentru finanțare,
ceea ce a condus la întârzieri în debutul acestui operațiuni;



complexitatea proiectelor privind reabilitarea de spitale în cadrul domeniului 3.1, ceea ce a condus
la întârzieri în depunerea cererilor de finanțare, inclusiv realizarea unor studii de fezabilitate
neconforme cerințelor POR și la întârzieri datorate modificărilor necesare;



modificarea politicilor publice în domeniul sănătății ceea ce a condus la comasarea și reprofilarea
unor unități sanitare, și implicit la declararea ca neeligibile a unor proiecte pregătite de potențialii
beneficiari.

DMI 3.2
Acest domeniu de intervenție a fost afectat de la debut de un factor extern cu influență negativă, mai
precis un interes scăzut din partea potențialilor beneficiari datorat valorii finanțate maxime per proiect
relativ reduse. Măsurile managementului POR, prin modificarea valorii finanțate maxime și prin măsuri
de stimulare a interesului beneficiarilor au avut efecte, însă totuși numărul de proiecte depuse nu
asigura atingerea valorii țintă a indicatorului de realizare imediată. De asemenea, un factor extern cu
influență negativă a fost reprezentat OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, în urma
căreia a apărut riscul de neîndeplinire a indicatorului de proiect referitor locurile de muncă. Mai precis,
beneficiarii instituţii publice nu pot angaja personalul necesar autorizării şi implicit funcţionării centrelor
sociale pentru care s-au cheltuit fonduri.
DMI 3.3
Factorii externi cu influență negativă care au afectat acest domeniu de intervenție au fost:



dificultăți legale privind constituirea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) datorate unor
incoerențe ale cadrului legal;



dificultăți procedurale: obținerea unui acord între membrii ADI privind stabilirea locatiei bazei
regionale și a numărului de echipamente alocate fiecărui județ, alocarea sumelor necesare ADI
din partea consiliilor județene.

DMI 3.4
Acest domeniu de intervenție a fost afectat de următorii factori externi cu influență negativă:



interes redus din partea potențialilor beneficiari pentru anumite operațiuni, datorate unor schimbări
de priorități și politici în cadrul sectorului educație;



strategia Ministerul Educației privind raționalizarea unităților de învățământ.
Schimbări la nivelul politicilor sectoriale și a legislației sectoriale aferente

FACTORI EXTERNI

FACTORI INTERNI

Dificultăți legale și procedurale în procesul de constituire a Asociațiilor
de Dezvoltare Intercomunitare

Managementul POR a adoptat în mod constant măsuri pentru a sprijini
și facilita procesul de depunere a cererilor de finanțare

Axa prioritară 4
AP4 a fost afectată în principal de un interes redus din partea potențialilor beneficiari din categoria
administrației publice, pentru acele domenii care li se adresau cu precădere, acest factor extern având
o influență negativă asupra volumului cererilor de finanțare depuse.
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DMI 4.1
Acest domeniu a fost afectat de un factor extern negativ, și anume un interes redus al beneficiarilor din
categoria administrației publice pentru crearea sau modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor,
locul acestora fiind luat, în cea mai mare parte, de beneficiari privați. Reglementările privind
parteneriatul public-privat nu au ajuns la un stadiu de claritate care să permită solicitarea de finanțare
de către astfel de entități, ceea ce a redus potențialul unor astfel de colaborări, care ar fi fost foarte
propice în cazul acestui domeniu de intervenție. Interesul redus al administrației este explicat de faptul
că acest domeniu de intervenție intră sub incidența ajutorului de stat, ceea ce implică un procent de
co-finanțare ridicat din partea beneficiarilor.
DMI 4.2
Și acest domeniu a fost afectat de același factor extern negativ, și anume un interes redus al
beneficiarilor din categoria administrației publice pentru reabilitarea site-urilor poluate, datorită
costurilor mari implicate și complexității unor astfel de proiecte. Și în acest caz, parteneriatele publicprivat care funcționează cu succes în alte state în domeniul reabilitării de site-uri poluate râmân în
continuare, în România, la stadiul de deziderat. Spre deosebire de domeniul 4.1, beneficiarii privați nu
au putut suplini interesul scăzut al administrației publice, fondurile alocate acestui domeniu fiind în cea
mai mare parte realocate altor domenii.
DMI 4.3
Dificultățile beneficiarilor privați în a asigura resursele financiare necesare implementării proiectelor,
un factor de altfel general valabil la nivel de program, s-a manifestat cu o intensitate ridicată în cazul
acestui domeniu de intervenție. Acest factor extern negativ a avut drept efect renunțarea la proiecte a
unui număr relativ ridicat de beneficiari. Managementul POR a adoptat măsuri de corecție, realocând
fonduri și modificând nivelul cofinanțării.

FACTORI EXTERNI

Interes redus din partea potențialilor beneficiari din categoria
administrației publice, pentru acele domenii care li se adresau cu
precădere
Dificultățile beneficiarilor privați în a asigura resursele financiare
necesare implementării proiectelor

FACTORI INTERNI

Managementul POR a adoptat măsurile de corecție necesare prin
realocarea de fonduri și prin sprijinirea procesului de implementare a
proiectelor

Axa prioritară 5
DMI 5.1
Acest domeniu de intervenție a fost afectat de un factor extern negativ de natură legală. Mai precis,
proiectele au înregistrat dificultăți legate de claritatea documentelor de proprietate asupra obiectivelor
de patrimoniu, de situații de retrocedări ale acestora și de alte aspecte legale pe parcursul
implementării proiectelor. AM POR a luat anumite măsuri de sprijin, prelungind spre exemplu perioada
de clarificare a actelor de proprietate, facilitând astfel procesul de depunere.
DMI 5.2
Dificultățile financiare ale beneficiarilor, în special pe fondul crizei economice, au avut drept efect
faptul că un număr mare de contracte au fost semnate și apoi reziliate la solicitarea beneficiarilor. Un
alt factor extern negativ a fost reprezentat de dezechilibrul între interesul beneficiarilor față de diferitele
operațiuni din cadrul DMI 5.2. Operațiunea legată de sprijinirea dezvoltării infrastructurii necesare
turismului balnear a fost sub-solicitată, foarte multe proiecte axându-se pe dezvoltarea unor
infrastructuri de cazare. Ca factor intern pozitiv, AM POR a inițiat măsuri de corecție pentru a echilibra
situația.
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DMI 5.3
Factorii interni cu efect negativ care au afectat acest domeniu de intervenție sunt constituiți de:
neclaritatea definirii conceptului de centru național de informare și promovare turistică și fluctuația
privind valoarea țintă a numărului acestor centre, lipsa unor ținte referitoare la numărul de turiști atrași
în cazul campaniilor de promovare a turismului românesc.
Aspecte legale complexe ale reabilitării obiectivelor de patrimoniu
FACTORI EXTERNI

Numeroase rezilieri de proiecte datorită dificultăților financiare ale
beneficiarilor
Dezechilibru între interesul beneficiarilor pentru diferitele operațiuni ale
domeniului 5.2

Managementul POR a adoptat în mod constant măsuri pentru a sprijini
și facilita procesul de depunere a cererilor de finanțare, respectiv pentru
a echilibra situația în cazul portofoliilor de proiecte din diferite operațiuni
FACTORI INTERNI

Neclaritatea definirii conceptului de centru național de informare și
promovare turistică și fluctuația privind valoarea țintă a numărului
acestor centre
Lipsa unor ținte referitoare la numărul de turiști atrași în cazul
campaniilor de promovare a turismului românesc.

Analiza factorilor interni și externi la nivel de program
Întrucât majoritatea factorilor care au influențat implementarea programului sunt valabili la nivel de
ansamblu POR, analiza continuă cu prezentarea acestor factori general valabili, grupați pe procesele
majore ale programului: proiectare, contractare proiecte, implementare proiecte. Este prezentată mai
întâi o sinteză a tuturor factorilor, apoi o descriere detaliată a acestora în cadrul proceselor
menționate.
Capacitate limitată a beneficiarilor: lipsa cunoștințelor profesionale
necesare elaborării unui proiect de investiții a afectat într-o măsură mare
(aproximativ 30% dintre solicitanți)
Doar 13% dintre beneficiari au elaborat proiecte independent de
motivația unei oportunități de finanțare
Factori specifici sectoarelor finanțate în cadrul POR: schimbări de politici
și strategii, complexitatea cadrului legislativ, schimbările frecvente ale
cadrului legal necesitatea unor activități pregătitoare consumatoare de
timp
FACTORI EXTERNI

Dificultățile unui procent semnificativ al beneficiarilor în a asigura
resursele financiare necesare proiectelor – atât ca volum, cât și ca și flux
de numerar
Criza economică a amplificat dificultățile financiare ale beneficiarilor prin
constrângeri bugetare semnificative și înăsprirea dramatică a condițiilor
de creditare, măsuri fiscale de austeritate (creșterea cotei TVA,
impunerea unui impozit minim agenților economici)
Complexitatea și durata proceselor de achiziție a lucrărilor necesare
proiectelor
Incoerența și inconsistența interpretării și aplicării cadrului legal în
domeniul achizițiilor publice de către instituții diferite – UCVAP,
ANRMAP, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană.

192

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Structura sistemului de management POR este adecvată, procesele și
procedurile sunt în cea mai mare parte adecvate
Sprijin consistent pentru beneficiari în înțelegerea POR și în elaborarea
cererilor de finanțare
Funcția de monitorizare program a adoptat în mod constant măsuri de
corecție în cadrul tuturor proceselor programului: depunere cereri de
finanțare, selecție și contractare, implementare proiecte
Funcția de monitorizare a proiectelor a adoptat în mod constant măsuri
de corecție și sprijin, inclusiv elemente de management de risc, pentru
proiectele aflate în implementare
FACTORI INTERNI

Inconsistență a logicii intervenției programului – intervenție doar la nivel
de infrastructură, față de obiectivele ambițioase care necesită mai mult
decât reabilitarea infrastructurii
Sistemul de monitorizare a progresului financiar al programului utilizat în
prezent de către POR limitează posibilitatea de înțelegere, evaluare și
analiză a progresului financiar al POR.
Utilizare insuficientă a managementului de risc la nivelul tuturor etapelor
programului
Întârzieri ale procesului de selecție și contractare a proiectelor depuse
Întârzieri ale procesului de rambursare a cheltuielilor către beneficiari

Pentru a analiza influența acestor factori generali asupra POR, s-a pornit de la un sistem de tip
Management by Objectives, ilustrat în continuare. Un astfel de sistem presupune o structură de
obiective destinată atingerii unui obiectiv central. Această structură poate avea diverse configurații și
un număr variabil de niveluri. Pentru simplitate, în cazul de față a fost folosit un sistem cu un singur
nivel. Structura a fost construită pe baza etapelor principale ale Programului Operațional Regional.
Sistemul de obiective Management by Objectives este un sistem complementar actualului sistem de
obiective al POR. Sistemul actual POR de obiective descrie, la nivel de program, axă prioritară și
domeniu major de intervenție rezultatul final dorit – obiectivele specifice care vor fi atinse la sfârșitul
programului pe fiecare dintre aceste niveluri. Sistemul Management by Objectives propus aici este
operațional și ar trebui să identifice pentru fiecare proces (sau sub-proces) din cadrul POR un obiectiv
operațional, cu o țintă aferentă. Altfel spus, sistemul de obiective specifice al POR descrie rezultatele
dorite, iar sistemul operațional de obiective de tip Management by Objectives descrie modul de
funcționare al proceselor POR pentru a atinge obiectivele specifice ale POR.
Sistem de tip Management by Objectives
Atingere obiective program
Absorbție adecvată
Proiectare
Logică a intervenției clară
Sistem de management adecvat
Resurse adecvate
Contractare
Volum depuneri suficient
Rată de aprobare suficientă
Proces de selecție și contractare rapid și corect
Implementare
Respectarea graficului de implementare de către proiecte
Atingerea valorilor țintă ale indicatorilor la nivel de proiect
Proceduri corecte la nivel de proiect
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Proiectarea
Logica intervenției
Politica de dezvoltare regională a UE este o politică de investiții în vederea dezvoltării economice, atât
în infrastructură cât și în alte elemente necesare dezvoltării – inovare, dezvoltare noi produse sau
metode de producție, cooperare economică și socială, transfer de know-how etc.
POR a ales ca modalitate de intervenție prioritară investiția în infrastructură. Alte elemente necesare
dezvoltării, pe lângă cele citate mai sus, includ politici regionale de stimulare a dezvoltării economice,
capacitate de management adecvată și competențe adecvate ale personalului la nivelul beneficiarilor
POR. O parte din aceste elemente au făcut obiectul altor programe operaționale, dar fiind doar parțial
realizate, au condus la un nivel redus de sinergie a instrumentelor structurale.
Obiectivele POR reflectă ținte de dezvoltare economică ambițioase, cu impact socio-economic
semnificativ. Acestea nu pot fi atinse într-un mod comprehensiv decât printr-o abordare integrată a
dezvoltării regionale. Din păcate, în cadrul actualului POR s-a pus un accent prea mare pe măsuri de
reabilitare a infrastructurii, în detrimentul intervențiilor integrate care să asigure acoperirea tuturor
aspectelor unei dezvoltări economico-sociale durabile la nivel regional. Din acest motiv a apărut o
oarecare inconsistență în logica intervenției. Mecanismele alese pentru a interveni au avut un grad
redus de integrare, insuficient pentru a conduce la realizarea
obiectivelor inițiale. Această
inconsistență reprezintă un factor intern cu influență negativă asupra realizării obiectivelor
programului.
Sistem de management adecvat
Din punct de vedere al proiectării, sistemul de management al POR are o structură adecvată și este
susținut adecvat de procese și proceduri, acest element de management constituind un factor intern
pozitiv. Funcționalitatea sa și rezultatele sale au fost afectate de anumiți factori interni și externi,
aceste influențe fiind analizate în cadrul acestui capitol.
Resurse adecvate
Estimarea necesarului de resurse la nivelul unui proces sau al unei instituții reprezintă întotdeauna o
provocare, în special atunci când gradul de noutate este ridicat. Adesea sunt necesare corecții
multiple pe parcursul derulării unui proces pentru a distribui cât mai eficient resursele disponibile.
Resursele alocate pentru implementarea POR au fost suficiente în primele faze ale implementării
programului. Pe măsură ce implementarea a avansat, volumul de muncă din ce în ce mai ridicat a
creat o presiune considerabilă asupra resurselor umane disponibile în cadrul structurilor de
implementare ale POR. Analizele din cadrul acestui capitol identifică astfel de situații, fiind formulate și
anumite recomandări pentru actualul ciclu de implementare sau lecții utile pentru viitoarea perioadă de
programare.
Contractarea
Volum de depuneri suficient
Per ansamblu POR, volumul depunerilor de proiecte a fost suficient și a decurs într-un ritm adecvat,
după cum a fost ilustrat în graficul anterior. Proiectele depuse sunt suficiente pe aproape fiecare
domeniu pentru a asigura un grad de contractare adecvat. Depunerea a fost mai lentă pentru unele
domenii, aspect firesc și poate benefic – o etapizare a depunerilor a redus presiunea asupra
sistemului de selecție și contractare.
Factorul intern care a avut un rol benefic major a fost efortul structurilor de gestiune a POR de a
facilita și sprijini în mod constant procesul de depunere a cererilor de finanțare pe acele axe și domenii
care înregistrau dificultăți – ex AP1, AP3, DMI 5.1 - și de asemenea în a adopta măsuri de corecție
necesare – ex realocarea de fonduri de la DMI 4.2 către alte domenii. Ceea ce POR nu a făcut a fost
să suspende depunerile pentru anumite operațiuni care beneficiau deja de un portofoliu suficient de
proiecte – ex reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar, sau reabilitarea drumurilor județene.
Menținerea depunerilor pe aceste operațiuni până la epuizarea bugetului domeniului respectiv
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reprezintă un factor intern negativ care a redus șansele depunerii unor proiecte din alte operațiuni, din
cadrul acelorași domenii, unde interesul beneficiarilor a fost redus, dar ar fi putut fi revigorat în timp.
În cazul anumitor domenii sau operațiuni din cadrul respectivelor domenii – DMI 2.1, DMI 3.2, DMI 3.4,
DMI 5.1, DMI 5.2 – numărul de proiecte depuse nu este suficient pentru a atinge anumiți indicatori de
realizare imediată de program. Factori externi au afectat depunerile respective – de exemplu,
schimbări de strategii sau priorități în sectoarele educație, sănătate și transport, complexitatea unor
aspecte legale privind obiectivele de patrimoniu, rezilieri de proiecte imediat după contractare din
cauza crizei economice, preferința excesivă a beneficiarilor pentru anumite operațiuni în detrimentul
altora, neclarități privind incidența ajutorului de stat. Astfel de situații ilustrează vulnerabilitatea POR
față de diverși factori externi specifici sectoarelor foarte diverse finanțate prin POR și limitele inerente
ale efectelor măsurilor de altfel constant adoptate de către POR pentru a facilita și sprijini procesul de
depunere de proiecte. În condițiile unei intersecții matriceale între obiectivele POR și cele ale politicilor
sectoriale și a imposibilității unei coerențe perfecte între acestea, pe toată durata ciclului de
programare, astfel de situații sunt inerente.
În egală măsură, situația poate fi interpretată și altfel – potențialii beneficiari au depus proiecte în
funcție de nevoile acestora. Astfel, nivelul depunerilor a reflectat o realitate socio-economică diferită
sau schimbată în unele domenii (exemplu major constituindu-l domeniul 4.2), față de planul POR – un
element firesc și previzibil, de altfel.
Țintele anumitor indicatori de rezultat cumulate prin proiectele depuse nu sunt suficiente pentru a
atinge unii indicatori de program - DMI 1.1 (numărul de companii atrase în structuri de afaceri), DMI
5.1 (numărulde locuri de muncă), DMI 5.2 (numărul de turiști). Acest aspect se datorează insuficientei
impuneri a unor indici de eficiență pe proiectele finanțate, aspect analizat în detaliu în cadrul capitolului
6 al acestui raport și care reprezintă un factor intern cu influență negativă.
În afară de factorii specifici fiecărui domeniu care au influențat depunerile de proiecte, la nivel general
POR, depunerile depind major de gradul de înțelegere a programului, capacitatea tehnică a
beneficiarilor și motivația/ nevoile acestora. Primii doi factori sunt analizați în cadrul secțiunii
următoare, în continuare fiind analizate aspecte legate de motivația solicitanților.
Motivația solicitanților de a depune cereri de finanțare este un element dificil de apreciat și complex,
fiind influențat de o serie de elemente – prioritatea unei nevoi finanțabile în ansamblu priorităților
organizației, capacitatea financiară, capacitatea tehnică etc. Nu în ultimul rând, motivația de a depune
un proiect poate fi percepția oportunității unor
Graficul 100 – Motivația solicitanților de a depune cereri de
fonduri gratuite. Motivația solicitanților este
finanțare (% din total eșantion)
relevantă prin prisma mai multor elemente:



Influențează în mod
depunerilor de proiecte



Motivația de a gestiona cât mai bine
proiectul crește atunci când proiectul
pentru care se solicită finanțare
reprezintă un proiect de mare interes
pentru beneficiar chiar și în absența
finanțării POR.



direct

8%

volumul

Șansele de sustenabilitate cresc atunci
când proiectul este de mare interes
pentru beneficiari.

32%

48%

13%

Într-un context sugerat de oportunitățile de finanțare
Într-un context independent de oprtunitățile de finanțare
În ambele situații
NȘ/NR

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul
potențialilor beneficiari POR

Graficul alăturat ilustrează un aspect semnificativ, și anume faptul că doar pentru 13 % dintre
solicitanți proiectul depus reprezenta o nevoie independentă de oportunitatea de finanțare.
Aproximativ o treime dintre solicitanți au dezvoltat un proiect motivați de oportunitatea finanțării, iar
48% dintre solicitanți au fost influențați în dezvoltarea ideii de proiect de oportunitatea finanțării, acest
aspect reprezentând un factor extern cu influență negativă. Ideal, un proiect de investiții ar trebui să fie
motivat de o nevoie independentă de existența unei oportunități de finanțare, iar un program
operațional nu ar trebui perceput ca o sursă de finanțare, ci ca o sursă de co-finanțare.
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Ca un test al motivației de a realiza un proiect,
beneficiarii ar trebui să suporte un procent
semnificativ din valoarea eligibilă a proiectului –
spre exemplu, între 30% și 50%. Evident,
capacitatea financiară a beneficiarilor în general
este limitată, criza economică acutizând
dramatic această limitare. În aceste condiții,
motivele de a acorda procente apropiate sau
chiar egale cu 100% finanțare sunt ușor de
justificat și de înțeles. Totuși, posibilitățile
financiare limitate ale beneficiarilor sunt în egală
măsură un motiv de precauție. Nevoia de fonduri
pentru a opera infrastructura creată sau
reabilitată este inevitabilă iar în condițiile limitărilor
să fie durabile și să aibă impactul scontat?

Experiența proiectelor din perioada de pre-aderare a
demonstrat din plin riscurile majore privind durabilitatea
unei infrastructuri modernizate sau noi în condițiile în
care beneficiarii proiectelor nu dispuneau de fonduri
adecvate pentru operarea corespunzătoare a acesteia.
Astfel, deși motivația beneficiarilor de a susține
rezultatele unui proiect nu poate fi evaluată obiectiv,
totuși aceasta poate fi testată și controlată într-o
anumită măsură prin procentul de co-finanțare impus.
Dezavantajul unui procent relativ ridicat constă într-un
grad de absorbție potențial mai redus, dar cresc
semnificativ șansele unei implementări de calitate și a
unor rezultate durabile.

financiare amintite, care sunt șansele ca proiectele

În condiții de criză, e cu atât mai mult nevoie de proiecte cu impact economic durabil și cu atât mai
mult nevoie ca solicitanții să poată demonstra capacitatea de a realiza astfel de proiecte. În condiții de
criză, acțiunea benefică din acest punct de vedere poate fi cea de a menține sau chiar crește
procentul de co-finanțare solicitat, în loc de a-l scădea. Evident, compromisul necesar va fi cel între
nivelul absorbției care ar putea scădea semnificativ și cel al efectelor economice obținute prin
proiectele finanțate.
Rată de aprobare suficientă
O rată de aprobare de aproximativ 50% la nivel de program este, în opinia acestei evaluări, adecvată
și reflectă o calitate adecvată a proiectelor depuse. POR a acționat constant și susținut pentru a sprijini
potențialii beneficiari în ceea ce privește înțelegerea cerințelor programului și pentru a crește
capacitatea acestora de a pregăti propuneri de proiecte de o calitate cât mai ridicată, acest element de
management reprezentând un factor intern pozitiv. Sprijinul primit din partea structurilor POR este
apreciat de către majoritatea
Graficul 101 – Măsura în care lipsa cunoștințelor profesionale a influențat
beneficiarilor, acesta fiind cu negative etapa de accesare a finanțării, pe o scală de la 1 la 7, unde 1
atât mai necesar cu cât o bună reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
parte a acestora au o capacitate
18%
limitată de a gestiona proiecte
16%
16%
15%
16%
de investiții. Mai exact, 28%
13%
14%
dintre solicitanți declară că au
fost afectați într-o măsură mare
11%
11%
12%
sau foarte mare, în procesul de
10%
8%
accesare a fondurilor, de lipsa
7%
8%
cunoștințelor
profesionale
6%
necesare elaborării unui proiect
4%
4%
de
investiții.
Adăugând
2%
procentul de 15% a celor care
consideră că au fost afectați de
0%
1
2
3
4
5
6
7
Nu este NȘ/NR
același factor într-o măsură
cazul
medie, rezultă faptul că pentru
43% dintre solicitanți acest Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul potențialilor
factor extern negativ a avut o beneficiari POR
influență semnificativă în cadrul
procesului de depunere a cererilor de finanțare.
Unul dintre elementele cheie necesare înțelegerii programului de către potențialii beneficiari este,
evident, Ghidul Solicitantului. Complexitatea acestuia a reprezentat uneori o provocare pentru
solicitanți, 31% dintre aceștia considerând că au fost afectați în procesul de elaborare a cererii de
finanțare de neclaritatea ghidului într-o proporție mare sau foarte mare, în timp ce 14% consideră că
au fost afectați într-o măsură medie. Având în vedere multitudinea de cerințe necesar a fi respectate,
complexitatea ghidului era inevitabilă, iar procentele menționate reflectă, în opinia acestei evaluări, o
calitate adecvată a ghidului, date fiind circumstanțele.
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Proces de selecție și contractare rapid și corect
Ritmul procesului de contractare la nivel de program este cel ilustrat în graficul anterior, cu
comentariile respective. Depășirile perioadelor de timp alocate prin procedură sunt analizate în detaliu
în cadrul capitolului 5 al acestui raport, împreună cu o serie de factori care au contribuit la această
situație. Secțiunea curentă completează sau sintetizează analiza respectivă.
Factorii care au afectat viteza de selecție și contractare sunt reprezentați de:



un factor mixt, atât intern cât și extern, și anume dificultăți în contractarea experților necesari
evaluării tehnico-financiare;



cantitatea mare de timp necesară clarificărilor și verificărilor necesare atât în procesul de evaluare,
cât și în cel de contractare, aceasta fiind la rândul său cauzată de un cumul de factori –
complexitatea și numărul aspectelor procedurale (factor intern), capacitatea limitată a
beneficiarilor de a răspunde rapid și corect clarificărilor solicitate (factor extern negativ), resursele
umane limitate în cadrul structurilor POR (factor intern negativ), calitatea slabă a evaluării tehnicofinanciare în unele situații, de exemplu, AP 1 centre urbane (factor intern negativ).

Este posibilă, cel puțin în cazul anumitor etape – de exemplu, evaluarea proiectului tehnic – o
interpretare a întârzierilor ca reflectând o subestimare a timpului necesar parcurgerii respectivei etape.
Date fiind complexitatea și gradul de noutate a acestui prim exercițiu, rezultatele obținute reflectă
probabil maximul care se putea obține în acest prim ciclu de programare.
Din partea POR a existat o monitorizare constantă și măsuri constant adoptate pentru a fluidiza
procesele de selecție și contractare, aceste elemente de management reprezentând un factor intern
pozitiv. Efectul acestor măsuri a fost, per ansamblu, foarte redus – deși în unele perioade viteza
procesului a crescut, în alte perioade aceasta a scăzut. Per ansamblu, cu aceste fluctuații, ritmul
proceselor de evaluare și contractare a rămas în linii mari același. Această situație reflectă un caz tipic
în domeniul sistemelor organizaționale, mai precis cazul unor sisteme foarte stabile și dificil de
influențat tocmai datorită acestei stabilități. În cazul proceselor de selecție și contractare POR,
stabilitatea sistemului este dată de faptul că a fost atins un compromis satisfăcător pentru AM POR
între viteză și calitate (calitatea fiind reprezentată de respectarea cerințelor specifice POR).
Implementarea
Respectarea graficului de implementare de către proiecte
Marea majoritate a proiectelor din orice domeniu nu își respectă graficul de implementare inițial,
bugetul, sau ambele. Și în cazul POR era de așteptat ca proiectele să înregistreze întârzieri, în special
pe fondul experienței limitate a beneficiarilor în implementarea de proiecte de investiții. Elementele
uzuale care rezultă din experiența redusă privind implementarea de proiecte și care duc la întârzieri
sunt strâns interconectate:



planificarea superficială care nu prevede toate elementele principale ale implementării proiectului



grafic de timp supra-optimist și așadar nerealist, fără o marjă de siguranță care să compenseze
întârzierile cauzate de elemente neprevăzute



lipsa managementului de risc.

În cazul proiectelor POR, principalul element neprevăzut și totodată un factor extern negativ a fost
reprezentat de complexitatea și durata procesului de achiziție a lucrărilor necesare proiectului. Un
procent de 50% dintre beneficiarii chestionați declară că mecanismul achizițiilor publice le-a creat
dificultăți mari sau foarte mari în implementarea proiectului, 41% considerând că reglementările în
domeniu au influențat negativ proiectul într-o măsură mare sau foarte mare. Totuși, duratele medii
menționate în analizele proprii ale POR de aproximativ 6 luni pentru un proces de achiziție lucrări sunt,
în opinia acestei evaluări, firești date fiind condițiile în care se desfășoară achizițiile publice, previzibile
și gestionabile în cadrul graficului unui proiect. O durată de 6 luni a unui proces de achiziție de lucrări
pentru un proiect cu o durată de 1-2 ani nu reprezintă o valoare ieșită din sfera normalului și
gestionabilului.
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Dificultățile
create
de
complexitatea În general, procentul beneficiarilor care consideră că
dificultățile întâmpinate au afectat proiectul este mai
mecanismului achizițiilor au fost amplificate de
redus decât procentul celor care declară că au
incoerența și inconsistența interpretării și
aplicării cadrului legal în domeniu, de către întâmpinat dificultăți. Cu alte cuvinte, deși au existat
instituții diferite – UCVAP, ANRMAP, Autoritatea dificultăți, acestea nu au avut întotdeauna un impact
negativ asupra proiectului. Acest aspect indică un
de Audit, Comisia Europeană. Rezoluții diferite
anumit nivel al capacității unor beneficiari de a gestiona
pe aceeași speță au dus adesea la aplicarea de
proiectul corespunzător, în pofida dificultăților, precum
corecții financiare beneficiarilor, unele dintre
și efectul sprijinului acordat beneficiarilor pe parcursul
acestea fiind contestate cu succes în instanță. implementării prin funcția POR de monitorizare proiecte.
Consecința și mai gravă a constat în
suspendarea pe anumite perioade în cadrul anilor 2011 și 2012 a plăților către beneficiari sau a
transmiterii către CE a cererilor de rambursare, din cauza rezultatelor misiunilor de audit efectuate de
către Comisia Europeană. Acest factor extern a avut o influență negativă semnificativă asupra
procesului de absorbție al POR.
Un alt element care a contribuit la întârzieri a constat în dificultatea asigurării surselor de cofinanțare și
a fluxului financiar necesar proiectului, dificultăți cauzate în mare măsură de criza economică și
financiară care a dus la constrângeri bugetare semnificative și la înăsprirea dramatică a condițiilor de
creditare, acest element constituind un factor extern negativ. Dificultatea a fost amplificată de corecțiile
financiare și durata de rambursare a cheltuielilor, aceasta din urmă reprezentând un factor intern
negativ. Asigurarea fluxului financiar al proiectului este percepută de beneficiari ca cea mai acută
problemă a implementării – 61% dintre beneficiarii chestionați consideră că această problemă a creat
dificultăți în implementarea proiectului în măsură mare sau foarte mare. Un procent de 52% dintre
beneficiarii chestionați consideră că asigurarea surselor de cofinanțare au creat dificultăți mari sau
foarte mari în implementarea proiectelor, 47% consideră că durata de rambursare a cheltuielilor a
creat dificultăți mari sau foarte mari și 32% consideră că aceste dificultăți au influențat negativ
proiectul într-o măsură mare sau foarte mare. Un procent de 41% dintre beneficiari consideră că
aplicarea corecțiilor financiare le-a creat dificultăți mari sau foarte mari.
Întârzieri generate de lentoarea efectuării lucrărilor sau unor elemente conexe lucrărilor (factori externi
negativi) s-au manifestat de asemenea în cazul unui procent semnificativ de proiecte – 39% dintre
beneficiarii chestionați consideră că modificarea proiectului tehnic, respectiv durata de obținere a
autorizațiilor necesare au creat dificultăți mari sau foarte mari. Totuși, un procent mai mic, de 27%,
consideră că durata de obținere a autorizațiilor a influențat negativ proiectul într-o măsură mare sau
foarte mare.
Managementul POR a sesizat factorii care creează întârzieri în implementare și a sprijinit proiectele pe
toate fronturile – achiziții, aspecte financiare (reducere rată co-finanțare, fluidizare flux financiar prin
decontări), flexibilitate privind utilizarea bugetului cheltuielilor neprevăzute în cadrul lucrărilor, sprijin
prin clarificări și instruire pe teme diverse, acest sprijin constituind un factor intern pozitiv. Majoritatea
beneficiarilor chestionați apreciază sprijinul primit pe parcursul implementării atât din partea OI cât și
din partea AM POR. Cu atât mai util este acest sprijin dată fiind complexitatea generată de regulile
specifice POR – 31% dintre beneficiarii chestionați consideră că această complexitate a influențat
negativ proiectul într-o măsură mare sau foarte mare.
În particular, funcția de monitorizare proiecte a sprijinit permanent pentru identificarea de măsuri care
să faciliteze implementarea proiectelor, inclusiv prin management de risc. Aceste eforturi au avut
rezultate dar evident nu au reușit să elimine toate întârzierile în implementare. Riscul cel mai ridicat se
regăsește în cazul proiectelor al căror termen de finalizare este apropiat de termenul limită de
implementare al programului. Aceste proiecte necesită eforturi deosebite, în special din partea funcției
de monitorizare proiecte a POR, pentru a fi menținute în grafic și a reduce la minimum posibil riscul de
nefinalizare la termen. Activitatea funcției de monitorizare reprezintă un factor intern pozitiv, cu efecte
benefice semnificative.
Trebuie remarcat faptul că în general, stilul de management POR în privința implementării proiectelor
a fost preponderent reactiv, acest aspect constituind un factor intern negativ. Acest stil a fost într-o
anumită măsură adecvat, având în vedere gradul mare de neprevăzut inerent într-un prim ciclu de
implementare. Pe de altă parte, experiența implementării programelor Phare putea constitui o bază
pentru anticiparea unor probleme și pentru un management de risc mai performant și mai timpuriu
abordat. Anumite aspecte ale implementării sunt similare celor din cadrul programelor Phare. Spre
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exemplu, chiar dacă se situează într-un alt registru de dificultate și cauzalitate, contractarea lucrărilor
sau serviciilor a ridicat probleme și a creat întârzieri și în cadrul proiectelor Phare, chiar dacă din alte
motive. Problema presiunii timpului în implementare a fost resimțită din plin și în cadrul proiectelor
Phare, unde începerea cu întârziere a contractării lucrărilor sau durata mare a contractării duceau
adesea la nevoia diminuării perioadei de implementare pentru a nu depăși limita de implementare a
programului, cu efecte negative asupra calității implementării și a rezultatelor obținute. Din acest punct
de vedere, anticiparea unor întârzieri semnificative în implementarea proiectelor și adoptarea unui
management de risc mai devreme ar fi putut completa stilul de management reactiv cu unul proactiv.
Atingerea valorilor țintă ale indicatorilor la nivel de proiect
Criza economică a creat anumite dificultăți în atingerea unora dintre indicatorii de rezultat – spre
exemplu numărul de turiști, numărul de locuri de muncă – fiind posibil ca și indicatorul referitor la
creșterea traficului să fie afectat de acest factor. Dificultatea se poate manifesta pe două planuri: în
ceea ce privește valoarea țintă a acestor
Graficul 102 – Dificultățile beneficiarilor POR în atingerea
indicatori la nivel de proiect (prin faptul indicatorilor proiectelor (% din total eşantion)
că proiectele își stabilesc ținte mai puțin
ambițioase) și în ceea ce privește
18%
atingerea
țintelor
stabilite
prin
implementarea proiectului. Pe parcurs,
POR a introdus în grila de evaluare, în
54%
cazul indicatorului privind locurile de
27%
muncă, anumite paliere de cost și
punctaje diferențiate în funcție de
încadrarea proiectului depus pe aceste
paliere. Această măsură a stimulat
Nu
Da
NȘ/NR
beneficiarii să își stabilească ținte mai
eficiente privind acest tip de indicator.
A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul
Această măsură reprezintă un factor Sursa:
beneficiarilor POR
intern benefic, impunând un anumit nivel
de eficiență a finanțării acordate.
În pofida faptului că unii beneficiari raportează dificultăți în a atinge valorile țintă ale indicatorilor,
acestea nu s-au materializat până în prezent la nivelul la care să afecteze atingerea țintei. Pentru toate
proiectele finalizate, valorile realizate ale indicatorilor sunt egale cu țintele stabilite, ceea ce ridică
serioase semne de întrebare privind corectitudinea raportării.
Faptul că doar 27% dintre beneficiari consideră că au întâmpinat dificultăți în atingerea țintelor
indicatorilor reflectă o influență mai redusă a crizei decât percepția predominantă, de altfel și în
condițiile absenței crizei putând fi înregistrate procentaje similare.
Propunerea de a penaliza beneficiarii pentru neîndeplinirea unor indicatori este foarte discutabilă și
probabil necesită o aplicare de la caz la caz. Dacă în cazul anumitor indicatori de realizare imediată
(de exemplu, numărul de km de drum județean sau stradal reabilitați, sau numărul de hectare
reabilitate) o astfel de măsură poate fi luată în calcul, în cazul majorității indicatorilor de rezultat –
numărul de turiști sosiți, numărul de vizitatori la obiective turistice sau centre de informare turistică,
numărul de companii atrase în structuri de afaceri/ numărul de locuri de muncă aferente acestor
companii, reducerea timpului de intervenție în situații de urgență – o astfel de măsură de penalizare
este irelevantă și contraproductivă.
Proceduri corecte la nivel de proiect
În cadrul procesului de implementare, proiectele finanțate prin POR trebuie să respecte legislația
națională și regulile privind utilizarea fondurilor UE. Problemele cele mai importante care au survenit în
acest sens sunt legate de corectitudinea procedurilor de achiziție la nivel de proiect, acest aspect
reprezentând un factor extern negativ, având uneori drept consecință corecții financiare cu o serie de
efecte negative – amplificarea dificultăților beneficiarilor privind asigurarea co-finanțării și a unui flux
financiar adecvat, demotivare, etc. putând crea întârzieri sau chiar blocaje în implementarea
proiectelor.
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Problema reglementărilor privind achizițiile publice a reprezentat o preocupare constantă atât la nivelul
sistemului național în domeniu cât și, în particular, la nivelul AM POR prin prisma impactului acestuia
asupra implementării programului. Atât legislația aferentă cât și sistemul de verificare a achizițiilor
publice au suferit în mod constant transformări cu scopul îmbunătățirii acestora. Managementul POR
a sesizat dificultățile beneficiarilor în domeniul achizițiilor publice încă din anul 2008, acest factor fiind
menționat cu regularitate în cadrul fiecărui raport anual de implementare. Primele măsuri de sprijin
pentru beneficiari au fost luate de către AM POR în perioada 2009-2010, în 2011 astfel de măsuri
crescând în amploare și ca urmare a misiunii de audit a CE și incluzând îmbunătățiri ale sistemului de
verificare a achizițiilor la nivel de proiecte. Noi măsuri în acest sens au fost luate în 2012. Astfel de
măsuri au inclus instrucțiuni, sesiuni de instruire a beneficiarilor, standardizare documentație de
atribuire, modificări ale sistemului POR de verificare a achizițiilor.
În condițiile unui sistem de reglementări al achizițiilor publice complex, a unor instituții care uneori emit
puncte de vedere diferite asupra unei situații, a experienței limitate a unei mari părți dintre beneficiari,
fenomenul corecțiilor financiare era inerent. Faptul că unele litigii sunt câștigate de către beneficiari pot
fi simptome ale unui exces de zel în aplicarea acestor corecții financiare. În particular, aplicarea
retroactivă a unor reglementări este, evident, contrară principiilor uzuale în domeniu. Date fiind
complexitatea fenomenului și faptul că în mare parte acesta este în afara puterii de influență a POR,
tot ceea ce se poate face este întărirea sistemului POR de verificare a achizițiilor publice și
desprinderea unor lecții pentru viitorul POR.

7.1.3 Concluzii
Per ansamblu, POR a obținut probabil cel mai bun compromis posibil între multiplele cerințe ale
programului – respectare legislație și regulamente, viteză, rezolvare aspecte neprevăzute, eficacitate,
eficiență. În mod nesurprinzător, implementarea POR a fost influențată de o gamă largă de factori, atât
cu efect benefic, cât și negativ. Drept reacție, managementul POR a adoptat în mod constant măsuri
pentru a contracara sau limita efectele negative ale unor astfel de factori, cu rezultate bune în
majoritatea situațiilor. În unele situații totuși, aceste măsuri și-au atins limitele de eficacitate, iar analiza
prezentată mai sus a urmărit formularea unor sugestii pentru a depăși astfel de limitări.
În cadrul acestui ciclu de programare, POR a adoptat un sistem de planificare idealist și un
management preponderent reactiv. Influența factorilor care au afectat acest ciclu de programare
trebuie luată în considerare în planificarea următorului program operațional regional. Sistemul de
planificare POR poate învăța o lecție esențială și anume să nu ignore neprevăzutul, greșelile, riscurile,
planificând ca și când nici un factor nu va afecta implementarea sa, ca și când toate instituțiile din
diversele sectoare adresate de POR au deja activitățile pregătitoare terminate și pot începe imediat
depunerea de cereri de finanțare și implementarea de proiecte POR. Și în consecință, să adopte o
planificare precaută care prevede cât mai detaliat posibil necesitatea unor etape intermediare, a unor
activități pregătitoare care consumă timp – spre exemplu, etapele necesare funcționării ADI, activitățile
pregătitoare necesare reabilitării de spitale sau unități de învățământ. Evident, anticiparea unor astfel
de etape și a posibilei durate a acestora nu poate fi făcută decât printr-o colaborare susținută cu
instituțiile relevante din cadrul sectoarelor respective. De asemenea, este necesar și un sistem de
management de risc, un astfel de management constituind o abordare proactivă care încearcă să
prevină influențele negative ale unor factori, nu doar reactivă care acționează doar odată ce riscurile sau materializat. Iar atunci când reacționează, uneori este necesară o vitează sporită a sistemului,
având în vedere faptul că ciclul analiză-măsură de corecție din cadrul actualului sistem de
monitorizare de program este în unele situații lung, măsurându-se în ani, în special pentru situații mai
complexe – spre exemplu nedepunerea de proiecte în cadrul DMI 4.2. Deși problema a fost sesizată
încă din 2008, analiza cauzelor a avut loc în 2009 iar măsurile de corecție au fost luate în 2010.
Raportul anual de implementare, un document de altfel de o calitate foarte bună, nu poate satisface
toate nevoile sistemului de monitorizare al programului. Pe lângă un ciclu anual, este nevoie și de
analize și măsuri cu o frecvență mult sporită.

7.1.4 Recomandări
Următoarele elemente de sistem necesită îmbunătățire, parțial în actualul ciclu de programare (în
măsura în care acest lucru este posibil), dar mai ales în cadrul viitorului ciclu:
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Pentru POR 2014-2020, utilizarea mult mai consistentă a resurselor de asistență tehnică în
orice proces unde resursele interne POR nu sunt suficiente – de exemplu, pentru a urgenta
procesul de selecție și contractare, pentru a facilita procesul de monitorizare a proiectelor,
pentru a sprijini suplimentar beneficiarii în implementarea proiectelor, etc. Practic, orice funcție
din cadrul oricărui proces poate fi efectuată și cu implicarea unor experți externi, astfel de
resurse externe putând fi contractate până la nivelul la care toate constrângerile de resurse
umane sunt eliminate.



Având în vedere efectele crizei economice şi financiare manifestate în perioada 2008-2010 și
care au continuat să se manifeste și pe parcursul anilor următori, faptul că în stabilirea țintelor
indicatorilor de program s-au luat în considerare evoluţiile economice şi sociale manifestate
înainte de apariţia şi manifestarea crizei economice, având în vedere dinamica unor politici și
priorități sectoriale pe parcursul derulării programului se reafirmă necesitatea ajustării valorii
țintă a unor indicatori, în concordanţă cu noile realităţi economice şi sociale.

Pentru viitoarea perioadă de programare, recomandările adresate AM POR constau în:
[1]

[2]

Dezvoltarea anumitor elemente ale sistemului de management:



planificare realistă, care ia în calcul neprevăzutul și factorii care s-au manifestat în actualul
ciclu de programare;



utilizarea managementului de risc;



sistem de monitorizare de program susținut de analize mai frecvente și un ciclu analizămăsură de corecție mai rapid. Ciclul bianual al întrunirilor CM POR trebuie sprijinit de
analize detaliate ale factorilor care influențează implementarea POR, dincolo de
prezentarea detaliată a stării de fapt. Întâlniri de analiză și decizie ale echipei de
management AM POR ar trebui să aibă loc cel puțin lunar, iar ale echipei de management
AM – OI POR cel puțin trimestrial;



monitorizarea progresului POR față de un grafic care reprezintă prognoza/ planul privind
contractarea și plățile și care acoperă toată durata de implementare a POR. Acest sistem
de management va facilita sesizarea în avans a devierilor și riscurilor, și implicit adoptarea
la timp a unor măsuri de corecție sau de management al riscurilor.

Nu există o soluție unică sau evidentă pentru reducerea duratei proceselor de selecție și
contractare. Pentru viitorul program operațional regional, posibile măsuri includ:



estimarea necesarului mediu de resurse în termeni de zile/ om pentru întregul proces de
evaluare și contractare, per proiect, pentru a putea respecta termenele procedurale. În
acest demers trebuie luate în calcul și greșelile inerente și timpul suplimentar necesar
corectării acestora. O estimare bazată pe ipoteza că procesele de evaluare și contractare
se desfășoară fără greșeală și fără elemente neprevăzute este nerealistă. Luând în calcul
și timpul suplimentar astfel rezultat, pot fi calculate realist resursele necesare pentru
încadrarea în termene. Pentru aceste resurse poate fi utilizat, mai mult decât până în
prezent, bugetul axei de asistență tehnică. Practic, pentru orice proces sau sub-proces
pentru care resursele interne ale structurilor POR sunt insuficiente pot fi contractați experți
externi;



organizarea regională a întregului proces de evaluare, selecție, contractare, un astfel de
aranjament putând fi mai rapid și mai flexibil decât o organizare duală regional centralizat;



instruirea adecvată și continuă a tuturor celor implicați în proces (personal intern sau
experți externi) privind specificul POR și privind evoluția cerințelor POR;



trecerea la un sistem electronic pentru întregul proces de depunere, evaluare, selecție,
contractare;



specializarea pe etape din proces (gen diviziunea muncii din cadrul sistemelor
automatizate de producție);



reproiectarea fluxului din cadrul diferitelor etape care au înregistrat întârzieri în vederea
fluidizării proceselor de lucru;
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identificarea și eliminarea redundanțelor;



identificarea aspectelor care consumă cel mai mult timp – atât din partea beneficiarilor
care trebuie să răspundă unor solicitări, cât și din partea structurilor POR, analiza și
identificarea unor soluții specifice acestor aspecte (inclusiv prin alocarea de resurse
suplimentare acolo unde alte soluții nu au putut fi identificate);



un factor extern aparent neinfluențabil - comportamentul solicitanților– poate și trebuie să
fie influențat. Modul în care solicitanții răspund solicitărilor de clarificări este un factor cu o
influență majoră asupra duratelor etapelor de selecție și contractare. Deși în aceste etape
solicitanții nu se află încă într-o relație contractuală cu POR și teoretic nu există mijloace
de a influența comportamentul acestora, totuși soluții pot fi găsite. Prin analogie, o
organizație comercială nu are (teoretic) nici o influență asupra potențialilor săi clienți.
Totuși, o astfel de organizație desfășoară permanent activități de influențare a clienților,
prin politica sa de marketing și vânzări, având totodată ținte clar stabilite în acest sens.
Într-un mod similar, POR poate să influențeze comportamentul beneficiarilor, spre exemplu
prin monitorizarea modului în care aceștia răspund la solicitările POR și acordarea de
sprijin și clarificări suplimentare, prin acțiuni persuasive care să ducă la urgentarea reacției
acestora;

Pentru viitoarea perioadă de programare, lecțiile desprinse constau în:
[1]

Necesitatea unui sprijin continuu și de mare amploare pentru beneficiarii POR pentru creșterea
capacității acestora de a derula corect procedurile de achiziție publică, precum și estimarea
mai realistă de către AM POR a duratei unui proces de achiziție la nivel de proiect, date fiind
inerentele cauze care duc la prelungirea acestuia. O estimare mai realistă este necesară atât
la nivel de proiect, cât și la nivel de program în vederea elaborării unor prognoze adecvate
privind evoluția graficului de rambursare a programului.

[2]

Finanțarea unor proiecte care includ o abordare integrată, care să includă diversele
elementele necesare dezvoltării, dincolo de simpla reabilitare a infrastructurii, poate fi o cale
către o coerență și eficacitate sporită a intervenției la nivelul fiecărei regiuni.
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7.2 Modalitatea de evaluare și control a efectelor factorilor interni
și externi asupra implementării POR
7.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE 11. Cum pot fi evaluate corect şi controlate efectele factorilor interni şi externi asupra implementării
programului?

7.2.2 Analiză și constatări
Peter Drucker afirma faptul că sarcina managementului nu este de a rezolva probleme, ci de a atinge
obiective. Există o diferență subtilă dar importantă între a rezolva probleme și a atinge obiective.
Rezolvarea problemelor consumă energie încercând să schimbe mediul și acționând asupra unor
elemente disparate. Atingerea obiectivelor consumă energie pentru a găsi soluții, strategii, abordări, în
cadrul unui sistem coerent de obiective, adesea ocolind problemele sau minimizând influența
acestora, fără a le schimba neapărat.
Axarea pe probleme reflectă o abordare reactivă: cum pot să controlez problemele care apar și care
mă afectează – de exemplu,Cum pot să controlez efectele factorilor care mă afectează? Axarea pe
obiective – ce abordare pot adopta pentru a atinge obiectivele, date fiind condițiile sau constrângerile
de mediu – este de natură proactivă. Un astfel de sistem concentrează eforturile pe acele acțiuni sau
măsuri care au cel mai mare impact (principiul 20-80) evitând încercările de a rezolva orice problemă,
orice disfuncționalitate.Ambele abordări sunt necesare într-un program operațional, fiind folosite în
funcție de evoluția programului și nevoile acestuia.

7.2.3 Concluzii
În linii mari, analiza aferentă întrebării de evaluare anterioare prezintă un model de evaluare și control
al influenței factorilor interni sau externi, prin analiza acestora față de un sistem de obiective. În
esență, este vorba despre axarea pe obiective în cadrul unui sistem de tip Management By
Objectives. Acesta este un sistem preponderent proactiv și presupune:
[1]

Stabilirea unui sistem operațional de obiective și stabilirea de ținte pentru fiecare dintre acestea.
Sistemul de obiective poate avea un număr variabil de niveluri, iar conținutul său poate fi definit în
moduri diverse, atâta timp cât este păstrată o
logică adecvată.

[2]

Distribuirea responsabilităților privind acest
sistem de obiective la toate nivelurile de
management ale POR

[3]

Estimarea resurselor necesare și alocarea de
resurse adecvate

[4]

Monitorizarea progresului programului față de
un plan. Analiza graficului anterior privind
progresul financiar al POR (Graficul nr. 90)
ilustrează un exemplu și anumite principii
privind modul de a monitoriza acest progres.

[5]

Utilizarea managementului de risc ca
instrument proactiv. Elementele principale ale
acestui sistem sunt: estimare riscuri, adoptare
măsuri de evitare sau minimizare a riscurilor,
adoptare marjă de siguranță, proiectare
planuri de rezervă. În cadrul POR, un exemplu
de bună practică în aplicarea managementului de risc este modul în care a fost abordat procesul
de sprijin pentru pregătirea și depunerea de proiecte în cadrul AP 1, dar evident managementului

Conceptul de marjă de siguranță este simplu și des
utilizat în managementul de proiect. În esență, este
vorba despre anticiparea faptului că proiectele sau
programul vor suferi întârzieri, estimarea valorii
acestor întârzieri, a termenului de finalizare rezultat
din aceste întârzieri și planificarea tuturor aspectelor
programului în funcție de acest nou termen, care
este cel realist. Dacă noul termen calculat afectează
spre exemplu pragul n+3/n+2, soluția este de a găsi
modalități de a face față acestei realități mai
degrabă decât a spera că totuși întârzierea nu se va
materializa.
Întârzierea
Durata planificată
estimată
Termenul
implementare program
= marja de realist
siguranță
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riscului nu e limitat la etapa depunerilor de proiecte. Acesta poate fi utilizat în toate etapele –
evaluare, contractare și mai ales implementare a proiectelor.

7.2.4 Recomandări
[1]

Axarea pe atingerea unor obiective reprezintă o provocare pentru orice instituție a
administrației publice, acestea fiind în mod uzual axate pe execuția de activități, nu pe
atingerea unor ținte.
Prin rezultatele obținute în ceea ce privește implementarea programului operațional regional,
AM POR a demonstrat că există potențial în cadrul administrației publice și în ceea ce privește
atingerea de obeictive. Pentru a valorifica la maximum acest potențial, se recomandă AM
POR utilizarea, în cadrul viitorului ciclu de programare, a unui sistem de management de tipul
celui descris mai sus, cu caracteristicile respective. Chiar dacă implementarea in extenso a
unui astfel de sistem poate necesita schimbări prea mari în cadrul actualului sistem de
management, cel puțin unele dintre elementele menționate în analizele de mai sus pot fi
implementate cu un minimum de efort.
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7.3 Modalitatea și măsura în care
recomandările evaluărilor anterioare

au

fost

implementate

7.3.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE12. În ce măsură şi cum au fost implementate recomandările celor două evaluări ale POR, anterior
realizate, respectiv prima evaluare intermediară realizată în anul 2009 şi evaluarea implementării
priorităţilor şi proiectelor adresate mediului de afaceri finalizată în anul 2011?

7.3.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Pentru a formula un răspuns la această întrebare de evaluare, Consultantul a luat în considerare
următoarele evaluări anterioare ale POR, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini:



Prima evaluarea intermediară a POR care a fost realizată pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30
iunie 2009 și a reprezentat o evaluare cuprinzătoare a progresului realizat în implementarea POR
pe perioada menționată, a acoperit toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României şi toate
axele prioritare ale programului. Versiunea finală a raportului de evaluare a fost elaborată în
octombrie 2009 și a prevăzut un număr de 9 recomandări care au vizat actuala perioadă de
programare, 2007 - 2013; și



Evaluarea implementării priorităţilor şi proiectelor din cadrul POR 2007-2013, adresate
mediului de afaceri, care a fost o evaluare operațională, tematică, prin intermediul căreia s-a
vizat îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor alocate prin POR 2007-2013 pentru dezvoltarea mediului
de afaceri la nivel regional, în vederea atingerii obiectivelor programului în acest domeniu.
Evaluarea a fost finalizată în luna martie 2011 și a adus în atenția autorităților relevante 10
recomandări.

Consultantul a analizat modalitatea de implementare a recomandărilor formulate în cadrul celor 2
evaluări în funcție de progresul înregistrat la nivelul POR până la data de referință a raportului de
evaluare. Suplimentar, pentru clarificarea anumitor aspecte relevante, o serie de recomandări
împreună cu planurile de acțiuni aferente au fost dezbătute în cadrul unor serii de interviuri cu
reprezentanții AM POR, în funcție de aria de intervenție vizată: planificare, contractare, respectiv
monitorizare.
Analiză și constatări
Constatările Consultantului cu privire la stadiul implementării recomandărilor celor două evaluări
anterioare, după cum au fost indicate prin CdS pot fi consultate în Anexa nr. 51 a prezentului raport.
O sinteză a stadiului implementării recomandărilor esteprezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 75 – Recomandările emise în cadrul celor 2 evaluări anterior realizate
Evaluari anterioare
Prima evaluarea intermediară a POR
Evaluarea implementării priorităţilor şi proiectelor din
cadrul POR 2007-2013, adresate mediului de afaceri

Num ar
recom andari *

Adoptate
integral

Adoptate
partial

Irelevante

Neadoptate

Neacceptate de
catre AM

9

4

5

N/A

N/A

N/A

9

6

3

N/A

N/A

N/A

* care vizeaza actuala perioada de programare

Sursa: KPMG, pe baza planurilor de acțiune aferente celor 2 evaluări și a interviurilor organizate

În baza analizei realizate, se pot menționa următoarele aspecte:
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Marea majoritate a recomandărilor emise în cadrul evaluărilor anterioare au fost valide la
momentul respectiv și au putut fi transpuse în practică dacă nu integral, cel puțin parțial;



Instituțiile vizate au arătat deschidere în ceea ce privește propunerile realizate de către evaluatorii
externi și, ca atare, multe dintre recomandările celor două evaluări au fost adoptate în mod
integral;



Nu au existat recomandări care să fie considerate a fi irelevante sau care au fost fie neadoptate,
fie considerate inoportune de către AM POR.

Recomandările celor două evaluări anterioare au adus o serie de modificări în ceea ce privește
procesul de gestionare a POR. Cu toate că unele recomandări nu au putut fi în mod integral abordate,
acestea au adus în atenția autorităților relevante mai multe probleme pentru care s-a încercat găsirea
unor modalități de rezolvare.
Există mai multe teme care rămân de actualitate, chiar și acum, spre sfârșitul perioadei de programare
2007-2013. Una dintre aceste teme este reprezentată de evaluarea de proiecte depuse în cadrul
programului. În urma unei recomandări emise, care avea în vedere reformarea sistemului de evaluare
prin utilizarea de evaluatori independenți, AM POR a semnat spre sfârșitul anului 2012 un Acord cu
Banca Mondială, care se întinde pe o durată de 15 luni, în vederea identificării unor metode de
selecție a evaluatorilor independenți și a unor criterii de evaluare. Cel mai probabil, această măsură va
produce efectesemnificative în următoarea perioadă de programare, luând în considerare că, de la
momentul emiterii recomandării și până în prezent au fost întâmpinate dificultăți referitoare la
contractarea de servicii externe de evaluare de proiecte. Principalacauză a constat în respingerea în
repetate rânduri a documentației de atribuire de către ANRMAP, motivele invocate fiind criteriile de
atribuire. Când a fost deblocată în final situația, cererea de oferte pentru serviciile de evaluare de
proiecte lansată în 2013 a presupus tot contractarea a 3 operatori economici în același timp (acordcadru).
Blocajul înregistrat în evaluarea cererilor de finanțarea fost generat și de faptul că OIau o capacitate
redusăde realizare a evaluărilor de proiecte,din cauza personalului insuficient și a gradului de
încărcare a acestuia. Mai mult decât atât, în cursul anului 2013, o parte din personalul OI cu atribuții în
gestionarea POR a dobândit sarcini suplimentareîn cadrul OI POS CCE.
În pofida tuturor dificultăților întâmpinate în contractarea evaluatorilor externi, s-au înregistrat și o serie
de progrese, în sensul diferențierii onorariilor stabilite pentru evaluatorii proiectelor din cadrul AP 1 și
DMI 4.3 față de restul AP/ DMI. Astfel, conform unei recomandări din cadrul unei evaluări anterioare,
onorariile evaluatorilor au fost stabilite în funcție de specificul proiectelor și al documentațiilor tehnice,
precum și în funcție de activitățile de evaluaredesfășurate (evaluarea cererii de finanțare, a proiectului
tehnic, formularea de opinii la contestațiile solicitanților, formularea de puncte de vedere). De
asemenea, au fost stabilite o serie de condiții minime privind experiența și pregătirea profesională a
evaluatorilor contractați de către OI, fiind totodatăintroduse regulireferitoare la evitarea conflictului de
interese.
Alte recomandări importante ale evaluărilor precedente au vizat procedura de contractare, respectiv
întocmirea dosarului contractului de finanțare. În urma acestor recomandări, procedura de contractare
a fost revizuită și îmbunătățită. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că această procedură
vizează stabilirea unui cadru general de reglementare, existând posibilitatea ca modificarea
acesteiasă nu conducă în mod automat la rezolvarea unor probleme care țin mai degrabă de
planificarea/ gestionarea unor activități sau de experiența și expertiza celor implicați în procesul de
contractare. În orice caz, modificarea procedurii de contractare este un proces continuu, existând
deschidere la nivelul AM și OI pentru ajustarea acesteia în vederea îmbunătățirii procesului de
contractare.
Pentru a facilita întocmirea dosarului contractului de finanţare, procedura a fost modificată în sensul
extinderii duratei maxime de transmitere a dosarului de către OI la AM de la 8 la 15 zile lucrătoare.
Această modificare este justificată în special în perioadele de vârf, atunci când gradul de încărcare la
nivelul personalului din OI este foarte ridicat, precum și în condițiile alocării unei părți semnificative a
personalului din OI POR (și așa insuficient, în multe cazuri) pe POS CCE.
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În pofida extinderii perioadei maxime de transmitere a dosarului contractului de finanțare, AM POR
solicită în mod uzual cel puțin un set de clarificări înainte de semnarea contractelor. Acest fapt se
datorează necorelărilor constatate în perioada premergătoare semnării contractelor. În urma
interviurilor realizate a rezultat că principalele tipuri de necorelări constatate de AM POR înainte de
semnarea contractelor constau în:



necorelări între Cererea de Finanțare și Anexe;



necorelări între Cererea de Finanțare și Studiul de Fezabilitate.

De asemenea, întârzierile înregistrate la nivelul etapei de contractare se datorează și unor factori care
țin fie de calitatea procesului de evaluare a cererilor de finanțare sau de durata necesară obținerii unor
avize:



probleme privind dovedirea proprietății (de ex. asupra terenului unde urmează a fi amplasată
investiția), în special în cazul beneficiarilor publici (multe cazuri de acest gen au fost înregistrate în
regiunea de dezvoltare București-Ilfov);



obținerea anumitor avize este condiționată de anumiți factori externi (în special în cazul avizelor
Romtelecom, Enel, CNADNR etc.).

În plus, pentru asigurarea corectitudinii întocmirii dosarului contractului de finanțare s-a introdus
metoda celor „4 ochi” pentru sporirea controlului calității la nivelul OI.
Cu toate că au existat anumite probleme în ceea ce privește derularea procesului de contractare,
numărul cazurilor în care nu s-a putut semna un contract de finanțare din cauza dificultăților
întâmpinate în perioada de precontractare este relativ redus. În conformitate cu aspectele menționate
în cadrul interviurilor, contractele au fost semnate în termene cât de cât rezonabile, luând în
considerare și capacitatea beneficiarilor de a transmite toate documentele necesare într-o forma
validă, nivelul contractării depășind per total, la nivelul POR, procentul de 100%. În concordanță cu
procedurile specifice POR, semnarea unui contract de finanțare poate dura între minim 132 și maxim
223 de zile lucrătoare, media situându-se la 177,5 zile lucrătoare. Au existat bineînțeles excepții care
au fost constatate în urma efectuării analizei în ceea ce privește perioadele de timp scurse între
momentul evaluării tehnico-economice și contractarea propriu-zisă. Au fost constatate situații în care
semnarea unui contract de finanțare a depășit 900 de zile lucrătoare (regiunea Sud-Vest, DMI 1.1) sau
chiar 1.000 de zile lucrătoare (regiunea Nord-Vest DMI 1.1).
După cum a fost precizat în paragraful anterior, în ciuda unor sincope înregistrate la nivel procedural,
per total putem vorbi de supracontractare la nivelul POR. De exemplu, atât la nivelul AP 1, cât și la
nivelul AP 2, situația contractărilor este foarte bună. În cazul Polilor de Creștere (PC) se poate vorbi de
supracontractare pentru proiectele aferente a 4 poli din cei 7 existenți în total, iar în cazul Polilor de
Dezvoltare Urbană (PDU) se constată supracontractare pentru proiectele aferente a 7 din 13 poli.
Apelurile de proiecte sunt încă deschise, existând anumiți poli care intenționează să depună proiecte
inclusiv în anul 2014 (un exemplu ar fi reprezentat de PC Constanța). În cazul AP 2, la nivelul lunii mai
2013, nivelul de supracontractare înregistrat (fără a lua în calcul economiile și corecțiile) era de peste
130% pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte. Dacă se iau în calcul economiile și corecțiile,
nivelul de supracontractare este situat, în medie, la 124% (tot la nivelul lunii martie a.c.).
În urma analizei desfășurate se poate constata faptul că în cazul AP 1 nu există riscuri privind
contractarea, mai ales având în vedere condiționarea care există în ceea ce privește economiile care
trebuie realizate (în conformitate cu OUG 84/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă).
Termenele/ calendarele de depunere a proiectelor n-au fost în totalitate respectate în cazul PC și
PDU, întrucât nu s-au aplicat penalizări pentru nerespectarea/ depășirea perioadei limită, încercânduse astfel sprijinirea beneficiarilor. În ceea ce privește PDU, au existat cazuri în care s-au înregistrat
mai multe blocaje în ceea ce privește depunerea proiectelor, din cauza unor modificări de ordin politic
la nivel local.Tot ca o măsură adoptată în vederea sprijinirii beneficiarilor, AM POR/ OI a acceptat ca
listele de proiecte din cadrul PIDU aferente polilor, în special în cazul PC,să poată fi modificatefață de
variantele inițiale,
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O altă recomandare a evaluărilor anterioare a vizat îmbunătățirea sistemului de monitorizare a
indicatorilor. În pofida, măsurilor adoptate, o serie de probleme continuă să persiste în ceea ce
privește monitorizarea indicatorilor. În februarie 2012 a fost introdusă o Anexă specială în vederea
consemnării indicatorilor monitorizați (indicatori de realizare imediată și indicatori de rezultat). Această
Anexă a fost introdusă în urma revizuirii procedurii de monitorizare și se consideră că a îmbunătățit în
mod considerabil colectarea indicatorilor. Documentul nu menționează însă nimic cu privire la
indicatorii suplimentari, deși una dintre recomandările evaluărilor anterioare viza și monitorizarea
acestora. În ceea ce privește acest tip de indicatori, nu s-a realizat niciun mecanism alternativ de
colectare, fiind mult prea târziu pentru a se face vreo modificare în acest sens în SMIS.
Referitor la colectarea de date privind anumiți indicatori de rezultat, un plan al sondajelor ar fi trebuit
realizat până la mijlocul anului 2010. Acest lucru nu s-a putut implementa până în acest moment, din
cauza unor dificultăți legate de derularea procedurilor de achiziție a unor studii exploratorii de
colectare a valorilor înregistrate de o parte dintre indicatorii de rezultat vizați. Ca parte din contractul
de evaluare a impactului („Achiziția serviciilor de asistență tehnică privind realizarea studiilor de
evaluare a POR în perioada 2013 – 2015”), gestionat de către BEP, se vor putea realiza și studiile
pentru indicatorii de rezultat care necesită sondaje. Având însă în vedere amploarea și durata
proiectului, există o mare posibilitate ca rezultatele obținute în urma acestor studii să nu poată veni la
timp în sprijinul monitorizării indicatorilor de rezultat aferenți perioadei curente de programare.Aceste
studiipot servi însădrept punct de reper pentru stabilirea țintelor și monitorizarea indicatorilor pentru
următoarea perioadă de programare (2014-2020).

7.3.3 Concluzii
[1]

S-au înregistrat o serie de întârzieri în ceea ce privește reformarea sistemului de evaluare a
proiectelor depuse în cadrul POR. A existat o perioadă de aproximativ doi ani în care serviciile de
evaluare de proiecte asigurate de către evaluatori independenți nu au putut fi contractate. Se
încearcă recuperarea timpului pierdut prin intermediul derulării unui proiect cu Banca Mondială
dar, cel mai probabil, efectele acestui demers, precum și lecțiile învațate vor putea fi fructificate în
cadrul următoarei perioade de programare. Progrese s-au înregistrat în sensul găsirii unei metode
de diferențiere a onorariilor în funcție de anumite AP/ DMI, precum și în funcție de tipul de activități
specifice evaluării de proiecte, stabilindu-se în același timp și câteva reguli cu privire la conflictul
de interese.

[2]

Procedura de contractare a fost revizuită și îmbunătățită, dar trebuie avut în vedere faptul că
aceasta reprezintă un cadru general de reglementare, care poate nu rezolvă o serie deprobleme
care sunt generatede gradul de încărcare sau nivelul de pregătire a personalului implicat în
procesul de contractare. Etapa de contractare s-a derulat pe parcursul unei perioade semnificative
de timp, depășind cu mult durata maximă procedurală, un motiv important fiind reprezentat de
problemele întâmpinate de benefciari în ceea ce privește prezentarea tuturor documentelor
necesare în forma solicitată de autoritate. În pofida aspectelor menționate, se poate vorbi de
supracontractare la nivelul POR. Dacă nu se iau în calcul economiile și corecțiile aplicate la nivelul
lunii mai 2013, în cazul AP 2 se înregistrează cel mai ridicat nivel de supracontractare (peste
130%) pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte.

[3]

Procedura de monitorizare a fost revizuită, introducându-se o Anexă specială prin intermediul
căreia sunt consemnați indicatorii de realizare imediată și indicatorii de rezultat care sunt
monitorizați. În schimb, indicatorii suplimentari nu sunt monitorizați. OI/ AM POR consideră
suficientă urmărirea progresului indicatorilor la nivel de program, cei la nivel de proiect fiind mai
dificil de urmărit, în principal și datorită multitudinii acestora. Colectarea de date privind anumiți
indicatori de rezultat prin intermediul unor studii exploratorii a demarat cu mare întârziere, în anul
2013, în condițiile în care planificarea sondajelor ar fi trebuit finalizată la mijlocul anului 2010.

7.3.4 Recomandări
[1]

Luând în considerare aspectele menționate în cadrul acestui capitol, principala recomandare
vizează monitorizarea mai bună a efectelor obținute în urma implementării recomandărilor emise
în cadrul evaluărilor derulate. Accentul ar trebui pus nu doar pe rezultatul imediat, ci în principal pe
impactul pe termen lung al măsurilor adoptate în vederea transpunerii în practică a
recomandărilor.
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7.4 Analiza eficacității și impactului sistemului de informare și
publicitate al POR
7.4.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE13. În ce măsură acțiunile de informare și publicitate POR și-au atins obiectivele (analiza eficacității
și impactului sistemului de informare și publicitate POR?

7.4.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Analizele aferente acestei întrebări de evaluare au fost efectuate pe baza informațiilor colectate prin
cercetarea de birou și cercetarea de teren. Cercetarea de birou a presupus analiza Planului de
Comunicare POR 2007-2013, ediția II, a planurilor anuale de implementare 2007-2013 (parțial), a
documentelor de monitorizare și a indicatorilor pentru DMI 6.2, a documentelor de programare POR
2007-2013 și a altor documente relevante. Cercetarea de teren a presupus colectarea informațiilor prin
aplicarea unor chestionare structurate și semistructurate pe două eșantioane reprezentative
(potențialilii beneficiari și beneficiarii POR), organizarea a patru focus grupuri și realizarea unor
rapoarte de cercetare de teren pentru metodele calitative și cantitative aplicate.
Contextul activității de informare și publicitate POR
Activitatea de informare și publicitate pentru implementarea Programului Operațional Regional 20072013 a fost evaluată prin prisma Planului de Comunicare (PC) aprobat de Comisia Europeană.
Documentul conține strategia de comunicare, grupurile țintă, măsurile de informare, bugetul orientativ,
entitățile responsabile și măsurile de monitorizare, evaluare și control ale implementării PC.
Pentru realizarea strategiei de comunicare a POR, bugetul total alocat pentru activitățile de informare
și promovare a fost stabilit la 21.351.723 euro, alocările orientative fiind prezentate în tabelul de mai
jos.
Tabelul 76 – Alocările financiare orientative pentru activitățile de informare și promovare (euro)
Alocările financiare orientative pentru activitățile de informare și promovare (euro)

Buget AM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

0

2.584.200

2.575.100

2.467.300

2.414.500

2.470.600

2.472.800

14.984.500

Buget OI

680.000

880.000

912.000

951.232

960.000

984.000

1.000.000

6.367.232

TOTAL

680.000

3.464.200

3.487.100

3.418.532

3.374.500

3.454.600

3.472.800

21.351.732

Sursa: PC al POR

Bugetul Autorității de Management este prezentatat și în structură detaliată, pe măsuri de informare și
publicitate, cu alocările financiare orientative.
Tabelul 77 – Alocările financiare orientative pentru măsurile de I&P prevăzute în PC al AM POR (euro)
Alocările financiare orientative pentru măsurile de I&P prevăzute în PC al AM POR (euro)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Informare

-

1.025.780

1.117.590

920.570

773.050

923.540

725.520

5.486.050

Promovare

-

1.200.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.200.000

1.400.000

7.400.000

Evaluare

-

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

600.000

Rezervă

-

258.420

257.510

246.730

241.450

247.060

247.380

1.498.550

TOTAL

-

2.584.200

2.575.100

2.467.300

2.414.500

2.470.600

2.472.900

14.984.600

Sursa: PC al POR
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Monitorizarea și evaluarea activităților de I&P
Activitățile de informare și publicitate sunt monitorizate și evaluate prin atingerea valorilor țintă ale
indicatorilor, valori care sunt fixate în Planul de Comunicare. Indicatorii sunt clasificați în indicatori de
informare și de promovare.
Un rol important în activitățile de promovare pentru programul POR îl joacă brandul național Regio și
logo-ul atașat Inițiativă locală. Dezvoltare regională, care beneficiază de o strategie proprie, ghid de
identitate vizuală și o monitorizare atentă la nivelul AM POR.
În ceea ce privește evaluarea, Planul de Comunicare își propune să realizeze cercetări calitative și
cantitative pentru a determina gradul de conștientizare a publicului țintă față de acțiunile comune ale
României și Uniunii Europene.
De asemenea, pentru ușurința evaluării și pentru o mai bună cuantificare a eficacității implementării
strategiei, planul de comunicare propune și un set de indicatori, aferenți principalelor acțiuni/ măsuri de
informare și promovare.
Coordonare și responsabilități provind activitățile de I&P
Principalii actori care asigură desfășurarea corespunzătoare și la timp a activităților de comunicare
sunt:






Autoritatea de Management a POR care asigură implementarea măsurilor de I&P la nivel național,
parte dintre activități fiind realizate în colaborare cu Organismele Intermediare ale POR;
Organismele Intermediare POR care asigură implementarea măsurilor de I&P la nivel regional și
local prin propriile planuri de comunicare;
Beneficiarii POR care asigură informarea publicului asupra asistenței obținute în conformitate cu
legislația europeană în vigoare și
Comitetul de Monitorizare a POR care are rolul de supraveghea implementarea întregii activități
de I&P.

Analiză și constatări
Strategia elaborată în cadrul Planului de Comunicare are ca scop generarea conștientizării prin
intermediul instrumentelor de publicitate și informare asupra oportunităților de finanțare, iar pe de altă,
parte aducerea la cunoștința publicului larg a contribuției Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a
regiunilor României, inclusiv la implementarea politicii de dezvoltare regională. Formularea utilizată
reflectă un scop multiplu, cu un grad crescut de complexitate, care, de la început, definește grupurile
țintă pe care se va axa comunicarea: potențialii beneficiari POR, beneficiarii POR și publicul larg. Cu
alte cuvinte, PC își propune informarea potențialilor beneficiari privind mecanismul de finanțare prin
POR pentru a stimula depunerea de proiecte eligibile, dar și informarea publicului larg.
Fundamentarea strategiei se face pe baza identificării nevoilor grupurilor țintă, însă acestea nu sunt
suficient justificate și susținute prin utilizarea informațiilor puse la dispoziție de cele trei proiecte cu
finanțare Phare73, constatându-se o lipsă de prioritizare a nevoilor de comunicare pe grupurile țintă,
motiv pentru care strategia de comunicare pleacă de la premise și nu de la priorități.
Planul de Comunicare este corect structurat pe obiective generale și specifice, iar formularea acestora
se realizează ca răspuns la nevoile identificate. Conținutul detaliat al descrierii obiectivelor pare să fie
prea ambițios, urmărind să acopere toate problemele și nevoile de comunicare în același timp. Ar fi
fost necesară o ierarhizare, o prioritizare, obiectivele fiind lungi, complexe (sunt mai multe obiective
formulate într-unul singur) și dificil de urmărit sau materializat. Obiectivele formulate par să pună
accent mai mult pe realizarea unei imagini favorabile pentru POR și UE în rândul publicului larg, decât
pe informarea atotcuprinzătoare a beneficiarilor, în funcție de nevoile reale de informații ale acestora.
Astfel de nevoi de comunicare sunt totuși formulate diferențiat în cadrul unui capitol al PC, în funcție
de natura intervențiilor.

73

Proiecte Phare destinate cercetării sociologice necesare fundamentării Planului de Comunicare POR
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Mesajele răspund obiectivelor generale fixate și preiau din temele obiectivelor specifice, însă nu
răspund suficient nevoilor de comunicare identificate și care constau în explicarea complexității
tehnice a regulilor de finanțare, creșterea încrederii în autorități și facilitarea comunicării interne între
persoanele implicate în gestionarea programului.
Mesajele se adresează mai degrabă publicului general și au prin urmare un grad ridicat de
generalitate. Ele nu sunt stabilite în funcție de nevoile de informare ale fiecărui grup țintă, sunt mai
degrabă mesaje ale unei campanii de conștientizare și promovare decât de informare. Cele nouă teme
de comunicare prezentate contribuie și ele la susținerea mesajelor generale, însă se adresează în cea
mai mare parte publicului general, și mai puţin potențialilor beneficiari/ beneficiarilor POR:
Tabelul 78 – Mesajele și temele de comunicare ale PC al POR

Mesajele și temele de comunicare ale PC al POR
Mesajele

Temele de comunicare
I.1.
Prezentarea
conceptului de dezvoltare regională și
I. Uniunea Europeană şi Guvernul României
a
priorităților
politicii
de dezvoltare regională la nivel
sprijină dezvoltarea regiunilor în scopul
european
și
național
reducerii decalajelor de dezvoltare. Prin
Programul Operaţional Regional regiunile vor I.2. Misiunea Regio în contextul politicii de dezvoltare
beneficia de reale oportunităţi de dezvoltarea regională; axe prioritare; impactul estimat
rapidă
I.3. Lecții învățate

II. Programul Operaţional Regional are o
importanţă componentă socio-economică

III. Programul Operaţional Regional este
gestionat eficient şi transparent

II.1. Promovarea egalității de șanse/ dezvoltare
durabilă ca teme orizontale ale Regio
II.2. Un important rol în creșterea numărului de locuri
de muncă; solidaritate – oamenii sunt beneficiarii
finali ai investițiilor finanțate prin Regio
II.3. Promovarea rezultatelor și a proiectelor de succes
prin care comunitățile au reușit să se dezvolte în urma
investițiilor finanțate de Regio;
III.1. Explicarea mecanismului de acordare a
finanățrilor și a structurilor care gestionează
programul
III.2. Prezentarea rezultatelor programului
III.3. Informarea asupra modului de alocare a
fondurilor prin Regio și a modalităților de control
exercitate de AM POR/ OI în gestionarea fondurilor de
către beneficiari

Sursa: PC al POR

Totuși, un punct important al Strategiei de comunicare este reprezentat de abordarea diferențiată pe
parcursul procesului de implementare, axată pe potențialii beneficiari și beneficiarii de fonduri POR și
pe nevoile diferite ale acestora:








2007: familiarizarea grupurilor țintă cu existența POR și a priorităților finanțate;
2008: promovarea oportunităților de finanțare și a modului de accesare a acestora;
2009: promovarea oportunităților de finanțare și a modului de accesare a acestora;
2010: promovarea impactului proiectelor finanțate din Regio și încurajarea depunerii de noi
proiecte până la epuizarea bugetului;
2011-2013: promovarea la nivel regional a proiectelor de succes și informarea beneficiarilor cu
privire la drepturile și obligațiile contractuale, importanța implementării corecte și eficiente a
proiectelor finanțate prin Regio;
2012-2015: popularizarea rezultatelor proiectelor implementate, ca modele de succes și
promovarea priorităților și oportunităților de finanțare pentru viitoarea perioadă de programare.

Campania de informare și promovare din 2007 a avut un grad redus de eficiență (s-au depus 51 de
proiecte pentru AP 1-5), aceasta fiind orientată spre publicul larg și crearea notorietății POR, fără a-și
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propune informarea exhaustivă a potențialilor beneficiari privind oportunitățile de finanțare existente și
modul de accesare a acestora.
Campaniile ulterioare au promovat insistent oportunitățile de finanțare și modul de accesare a acestora,
fapt care a condus la un grad ridicat de popularitate a POR (de la 51 de proiecte depuse în 2007 la
peste 7.500 de proiecte depuse în 2010). În același timp, aceste campanii au produs și o serie de
efecte secundare negative, resimțite în special în anul 2010, precum: un număr ridicat de proiecte
neeligibile, o calitate scăzută a proiectelor depuse74, suspendarea timpurie a depunerii de proiecte pe
anumite domenii supraaglomerate75, precum și întârzieri semnificative în procesul de aprobare a
proiectelor. Pe de o parte, această situație poate fi un efect direct al campaniilor de promovare care sau axat mai mult pe popularizarea brandului Regio și transmiterea unui mesaj general în logo-ul
Inițiativă locală. Dezvoltare regională, prin care se poate înțelege că aproape oricine poate aplica
pentru fondurile POR. Pe de altă parte, situația descrisă poate sugera faptul că potențialii beneficiari au
fost fie insuficient pregătiți, fie insuficient informați despre complexitatea procesului de aplicare în cadrul
POR și ritmul modificărilor unor documente esențiale pentru elaborarea cererilor de finanțare.
Tabelul 79 – Situația proiectelor respinse în perioada 2007-2013
Situația proiectelor respinse în perioada 2007-2013
30.11.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Rata de respingere a proiectelor
32,0%
31,5%
33,0%
29,8%
31,5%
33,7%
Sursa: RAI 2007-2012 și Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune pe fiecare Program Operaţional 30 noiembrie
2013

Din punct de vedere al succesului campaniilor de promovare, se poate spune că acestea și-au atins
țintele demonstrându-și eficacitatea. Notorietatea este susținută de cifre (numărul mare de proiecte
depuse) și câștigată prin brandul Regio, cunoscut în rândul publicului general de către 48,9% dintre
participanții la ultimul studiul realizat în 201376. Conform unui studiu similar realizat în 2010, având ca
univers al cercetării tot publicul larg, același brand Regio a fost recunoscut drept simbol al Programului
Operațional Regional de 48% dintre respondenții la nivel național. Diferența de 0,9%, destul de mică
pentru cei trei ani de campanii de promovare, poate semnifica o anumită saturație a publicului general
față de canalele de comunicare sau față de metodele de promovare, simțindu-se nevoia unei
repoziționări către o campanie nouă pentru viitorul POR.
O analiză atentă a motivelor respingerii proiectelor arată că, în etapa de conformitate administrativă și
eligibilitate, între 50-60% din proiecte nu sunt acceptate deoarece prezintă dosare incomplete, nu
respectă standardele impuse prin Ghidul Solicitantului, nu se încadrează în limitele minime/ maxime
de finanțare, proiectele ori solicitanții nu sunt eligibili. Pentru etapa de evaluare tehnică și financiară,
deși rata respingerii proiectelor este mai mică (în medie de 25-30%), motivele principale sunt lipsa de
relevanță, calitatea scăzută a informațiilor financiare, întocmirea incorectă a bugetului proiectului,
calitatea nesatisfăcătoare a documentației tehnice, insuficienta abordare a temelor orizontale. De
asemenea, este important de semnalat numărul mare de dosare retrase chiar de beneficiari în timpul
evaluării77 (în medie aproximativ 10% proiecte retrase).
Cauzele respingerii sau retragerii proiectelor în etapa de evaluare reflectă faptul că, informarea
potențialilor beneficiari sau a beneficiarilor este insuficientă privind conţinutul POR și activităţile
eligibile pentru finanţarea din acest program și că, în general, campaniile de informare și promovare
au fost fie insuficiente, fie insuficient susținute, atât la nivel central, cât și la nivel regional prin
instrumente prioritizate în funcție de nevoile grupurilor țintă, în corelare cu etapele de implementare a
programului POR.
Alocarea financiară evidențiază două aspecte importante: bugetele pentru promovare au fost mai
mari decât cele pentru informare, punându-se accent pe comunicarea la nivel național, și mai puțin
pe cea la nivel regional, ceea ce s-a putut observa și în implementarea și evaluarea campaniilor. Cu

74

Pentru anii 2007-2013 datele au fost extrase din Rapoartele Anuale de Implementare POR, rata de respingere a proiectelor
fiind calculată pe baza diferenței dintre proiectele depuse și cele aprobate. Pentru anii 2011-2013 datele au fost extrase din
Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune pe fiecare Program Operaţional 30 noiembrie 2013, MFE.
75
Raportul Anual de Implementare 2010, p. 9, suspendarea liniilor de finanțare
76
Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general cu privire la Regio – iunie 2013,
http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/evaluarea-activitatilor-de-informare-si-publicitate.html
77
Analiza a fost realizată pe baza informațiilor din Rapoartele Anuale de Implementare POR.
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alte cuvinte, strategia de comunicare a fost axată mai mult pe grupul țintă din categoria publicului
larg, decât pe cea din categoria grupurilor țintă potențiali beneficiari și beneficiari POR, informarea
acestor categorii ramânând în continuare un deziderat.
Singurul sondaj de opinie realizat în martie 2009 pentru măsurarea impactului activităților de informare
și publicitate la nivelul principalelor grupuri tinta POR constată următoarele aspecte:




30% dintre respondenți sunt destul de bine informați despre POR, în timp ce 60% apreciază că
sunt slab și foarte slab informați;
58% dintre respondenți au fost informați referitor la oportunitațile de finanțare prin Fonduri
structurale în 2007, 25% în 2008, iar 7% la începutul lui 2009.

Initiațiva de cercetare a strategiei de comunicare în funcție de grupurile țintă și de nevoile acestora nu
a mai fost continuată pe parcursul anilor următori, optându-se pentru realizarea a trei cercetări sub
formă de sondaje de opinie asupra grupului țintă format din publicul general.
Cunoașterea POR în cadrul grupului țintă reprezentat de beneficiarii potențiali
Cercetarea de teren realizată în cadrul acestui proiect a relevat o serie de informații privind gradul de
informare și cunoaștere a POR de către diverse grupuri țintă.
Pentru potențialii beneficiari, analiza gradului de cunoaștere a programelor operaționale situează POR
pe a treia poziție, acesta fiind mai puțin cunoscut decât PNDR și decât POS DRU. Comparativ cu
situația din 2009, menționată anterior, când 30% dintre respondenți erau destul de bine informați
privind POR, procentul actual de 39% marchează o creștere.
Tabelul 80 – Nivelul de cunoaștere a programelor operaționale/ POR

Nivelul de cunoaștere a programelor operaționale/ POR
În nicio măsură
sau foarte mică
măsură (%)

Într-o oarecare
măsură (%)

În bună măsură
(%)

În cea mai mare
măsură (%)

PNDR

27

23

24

25

POS DRU

33

13

23

26

POR

43

16

21

18

POS Mediu

40

1

26

16

PO Cooperare Transfrontalieră

52

16

18

13

PO DCA

55

14

20

10

POS CCE

52

17

23

9

PO pentru Pescuit

68

14

9

7

POS Transport

66

19

11

4

Denumire program

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul potențialilor beneficiari POR

Analiza canalelor de informare preferate, atunci când aceste informații se referă la fondurile europene,
evidențiază faptul că un procent important dintre respondenți preferă Internetul (49%), în timp ce 41%
individualizează mai clar aceste modalități de informare, nominalizând news-letter-ul primit prin
intermediul email-ului. Pentru 28% dintre respondenți, seminariile dedicate reprezintă modalitatea
potrivită de informare, în timp ce 18% nominalizează emisiunile TV printre canalele potrivite de
informare.
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Graficul 103 – Modalitatea preferată de informare despre fondurile europene (% din eșantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul potențialilor beneficiari POR

În ceea ce privește gradul de înțelegere a Ghidului Solicitantului, 50% dintre respondenți au avut
dificultăți în înțelegerea informațiilor, 31% menționând că au avut nevoie de asistență, iar 19% au avut
dificultăți în înțelegerea informațiilor.
Graficul 104 – Gradul de înțelegere a Ghidului/ Ghidurilor Solicitantului (% din eșantion)

6%
19%
44%

31%
L-am înțeles în totalitate
L-am înțeles, însă a fost nevoie de puțină asistență
A fost dificil de înțeles, a presupus un nivel semnificativ de asistență
Nu e cazul, nu am consultat ghidurile de finanțare
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul potențialilor beneficiari POR

La modul general, 61% dintre respondenți declară că au auzit despre POR, iar 28% au avut intenția de
a accesa acest program. Cel mai mare procent declară că au auzit de POR vizitând site-uri
specializate în promovarea surselor și oportunităților de finanțare (64%). 45% nominalizează site-ul
www.inforegio.com. 37% au auzit de POR prin intermediul reclamelor de pe Internet, 34% citind presa,
iar 32% de la o persoană apropiată/ prieten/ coleg de serviciu.
La polul opus se situează reclamele difuzate la radio, broșurile de informare sau contactul direct cu
reprezentanții Organismelor Intermediare POR. Concret, peste 70% dintre respondenți n-au folosit
contactul direct cu reprezentanții OI atunci când au aflat despre POR, 67% dintre cei care știu despre
existența POR nu au aflat aceste informații de la consultanți, iar 65% nu au aflat despre POR prin
intermediul reclamelor difuzate la radio. Procente ce depașesc valoarea de 60% ne arată că nici
broșurile/ foile volante (flyere) împărțite pe stradă sau la diversele evenimente nu au fost mai eficiente.
În cele ce urmează sunt prezentate în mod detaliat răspunsurile referitoare la sursele de informare
despre POR, ierarhizate în funcție de succesul acestora.
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Tabelul 81 – Sursele preferate de informare despre POR (% din eșantion)
Sursele de informare despre POR
Tip sursa de informare
Site-uri speciaizate pentru finanțări

În nicio măsură
sau foarte mică
măsură (%)
30

Într-o oarecare
măsură (%)

În bună măsură
(%)

În cea mai mare
măsură (%)

8

27

35

www.inforegio.ro

41

14

19

26

Broșuri/materiale de informare difuzate de instituții publice

55

13

10

21

Reclame difuzate pe Internet

48

15

20

17

Documentele strategice

56

14

11

17

Broșuri/materiale de informare difuzate la un eveniment

63

7

13

16

Presa scrisă

43

23

19

15

Conferințe organizate la sediul instituției publice

69

7

8

15

Persoana apropiată (prieten, coleg)

50

18

17

15

Curs de accesare fonduri europene

61

9

14

15

Consultanți

66

11

9

14

Reclame difuzate TV

42

25

19

13

Conferințe organizate la un hotel

74

4

12

11

Reclame difuzate radio

65

10

15

10

Conferințe organizate la sediul ADR

79

5

7

9

Panouri de șantier

56

19

16

9

Broșuri/ materiale de informare difuzate pe stradă

77

7

7

8

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul potențialilor beneficiari POR

Dintre cei care au auzit despre existența POR, numărul celor care nu știu exact ce se finanțează prin
acest program variază între 52% (care nu cunosc dacă se finanțează dezvoltarea serviciilor pentru
intervenții în situații de urgență) și 23% (care nu știu dacă se finanțează promovarea potențialului
turistic). Totodată, cele mai cunoscute domenii de intervenție sunt: dezvoltarea infrastructurii urbane
(67%), reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene (65%), dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală (58%), sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor (56%). În mod semnificativ, 49% dintre respondenți au afirmat că nu știu dacă
POR finanțează sau nu reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, în timp ce 12% susțin că acest
program nu finanțează o astfel de activitate. Acest rezultat este depășit doar de răspunsul dat în cazul
finanțării serviciilor pentru situații de urgență, unde, după cum s-a aratat și mai sus, 52% din
respondenți nu au știut ce să răspundă, iar 10% au susținut că POR nu finanțează o astfel de
activitate.
Efectele activităților de informare și publicitate în cadrul grupului țintă reprezentat de beneficiarii actuali
ai POR
Față de publicul general și potențialii beneficiari POR, în cazul beneficiarilor direcți și indirecți POR
putem vorbi de profilul deja experimentat al respondenților care s-au confruntat cu toate etapele
procesului de accesare și implementare POR. Dacă publicul general și potențialii beneficiari au auzit
despre anumite canale de comunicare specializate promovării și informării unui program operațional
ca POR, în cazul beneficiarilor aceștia sunt cei mai în măsură să aprecieze nivelul, calitatea, eficiența
și eficacitatea promovării și informării, putând fi considerați un public avizat. Cercetarea în cadrul
acestui grup țintă prin diferite forme de chestionare (structurate și nestructurate), poate oferi informații
valoroase asupra universului POR, dar și concluzii și posibile recomandări de care are nevoie procesul
partenerial creat între administratorii POR (AM/OI) și clienții acestora.
Preferinţa beneficiarilor POR pentru canalele utilizate în promovarea programului poate fi sintetizată
astfel: radio şi TV la nivel naţional, presa scrisă naţională nefiind considerată un canal eficace de
promovare. La nivel regional se consideră eficace, aproape la egalitate, promovarea prin radio şi TV.
Presa regională, în schimb, a jucat un rol important. Aceasta a dedicat pagini şi rubrici speciale
fondurilor europene, constituindu-se într-un mijloc eficace de promovare şi informare. Este canalul cel
mai potrivit pentru promovarea proiectelor finanţate şi a exemplelor de bună practică. Un alt canal
scris de promovare la nivel regional este publicaţia Inforegio, considerată un buletin de promovare util.
De asemenea, beneficiarii au menţionat că materialele promoţionale sunt de calitate şi bine realizate.
Instrumentele care au rol atât de promovare, cât și de informare nu sunt luate prea mult în considerare
de către beneficiarii direcți și indirecți POR, aprecierea fiind:
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„Instrumentele formale scrise de tipul, flyere, bannere, îndrumare, etc. sunt privite cu neîncredere fiind
considerate prea formale." (beneficiar direct, UAT local)
Beneficiarii direcţi şi indirecţi POR au recunoscut că identitatea sub care este cunoscut cel mai bine
POR este brandul Regio, urmat de Investim în viitor. Dezvoltare regională, iar principalele vehicule de
construire a identităţii vizuale POR Regio pe baza matricei clasificărilor arată că Internetul, seminariile/
caravanele de promovare și materialele promoționale regionale și naționale sunt cel mai bine cotate,
urmate în ordinea clasificărilor de radio, TV și presa scrisă regională și locală.
Tabelul 82 – Eficacitatea canalelor de promovare a POR
Eficacitatea canalelor de promovare a POR
Canalele de promovare

1 deloc eficace / 7 foarte eficace / NS/NR = 99

TV/ radio

1

2

3

4

5

6

7

99

TV, radio, presa scrisă regională sau locală

1

2

3

4

5

6

7

99

Internet (Inforegio POR)

1

2

3

4

5

6

7

99

Internet (Inforegio Nord-Est)

1

2

3

4

5

6

7

99

Conferințe regionale de promovare

1

2

3

4

5

6

7

99

Seminarii/caravane de promovare

1

2

3

4

5

6

7

99

Buletin informativ – proiecte de succes

1

2

3

4

5

6

7

99

Materiale promoționale POR nivel național

1

2

3

4

5

6

7

99

Materiale promoționale POR nivel regional

1

2

3

4

5

6

7

99

1
2
3
4
5
Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

6

7

99

Alte surse (outdoor)

În ceea ce priveşte informarea beneficiarilor direcți și indirecți POR, aceştia au menţionat ca
importantă informarea pe canale de comunicare directe, cu caracter individual:
„Cea mai bună metodă este cea prin seminarii de informare; acolo, poţi să prezinţi şi speţe, există un
dialog, iar schimbul de informaţii directe este util ".(beneficiari direcţi CJ, Consultanţi)
Faptul că AM şi OI sunt considerate surse de informare de încredere, care nu au afectat decât în mică
măsură procesul de accesare şi implementare a proiectelor cu finanțare din POR rezultă şi din
răspunsurile oferite de către beneficiarii POR în cadrul cercetării cantitative prin aplicarea
chestionarului structurat. Astfel, în 59% dintre cazuri, respondenții consideră că AM/ OI au influențat
pozitiv implementarea proiectelor și eficiența acestora. La polul opus, doar 4% dintre respondenți
consideră că AM/ OI au influențat negativ eficiența proiectelor implementate, ca urmare a comunicării
cu aceştia.
Graficul 105 – Măsura în care comunicarea cu AM POR/ OI a influențat negativ implementarea proiectului, pe o scală
de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR
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Pe lângă activităţile formale de îndrumare referitoare la finanţarea proiectelor, apartenenţa la o reţea
de multiplicatori este considerată un avantaj, deoarece aceasta presupune participarea activă, la nivel
european, într-un schimb de informaţii şi bune practici la nivel de proiecte, cu efecte benefice asupra
ideilor şi propunerilor de proiecte.
„Reţeaua multiplicatorilor de informaţii are efecte benefice în sensul că primim prin e-mail informaţiile
necesare. Nu am fost instruiţi ca multiplicatori, am învăţat din mers. Ar fi util să mai fim şi noi instruiţi. "
(beneficiar direct, CJ)
Spijinul oferit solicitanţilor prin aceste îndrumări directe pare să se refere doar la informaţiile referitoare
la finanţare, aspectele tehnice sau de natură legislativă referitoare la implementarea proiectelor sunt
considerate insuficiente şi de multe ori contradictorii.
În urma focus grupurilor realizate în rândul beneficiarilor POR a reieşit că o parte dintre aceştia
consideră insuficiente sesiunile de instruire destinate implementării proiectelor, în timp ce Help Deskurile sau birourile de informare nu sunt suficient de proactive.
„Help desk...am beneficiat de sprijin, însă răspunsurile au fost generale «conform Ghidului
Solicitantului». Răspunsurile vin de la AM pentru toată lumea la fel, însă ele sunt prea generale şi nu
ne lămuresc întotdeauna". (beneficiar indirect, Consultant)
Beneficiarii publici sunt trataţi de către OI cu o mai mare deschidere decât cei privaţi, în sensul ca OI
sunt mai proactive în furnizarea de informaţiiîn cazul primei categorii de beneficiari. În urma focus
grupurilor realizate în rândul beneficiarilor POR, aceştia au menţionat că toate categoriile de
beneficiari, indiferent dacă au sau nu în echipă consultanţi, ar trebui trataţi nediferenţiat.
„Eu găsesc un mare defect al procesului de monitorizare în relaţia de comunicare dintre toate
categoriile de beneficiari din grupul ţintă POR şiOI. Imediat după ce se semnează contractul, nu se fac
suficiente instruiri: fie ad hoc, fie cu anunţarea beneficiarilor. Aici ar trebui întărită capacitatea
administrativă a OI prin dezvoltarea unui Help Desk proactiv, care să răspundă etapelor din viaţa unui
proiect, dela dezvoltarea lui şi până la finalizarea acestuia şi monitorizarea ex post.”(Consultant)
„Pe noi, cei din sectorul public, ne-au chemat şi ni s-au pus la dispoziţie informaţii şi diverse formate.
Ne-au pus şi manualul de identitate în braţe... Model de cerere de rambursare. Au fost oameni de la
verificare şi de la monitorizare care ne-au dat explicaţii.”(UAT)
„La privat, am fost chemaţi într-o sală, dar totul s-a făcut rapid. Fiind consultant şi pentru beneficiari de
sector public şi pentru beneficiari din sectorul privat, eu am observat că pentru cei din sectorul public
sunt mai deschişi. În cazul beneficiarilor din sectorul privat,abordarea este alta”. (Consultant)
Unul dintre instrumentele de informare complexe şi cu grad sporit de informații tehnice și financiare
este Ghidul Solicitantului. Lipsa de claritate a Ghidului Solicitantului şi a amendamentelor aduse
acestuia au afectat accesarea finanțărilor disponbile prin POR.
Graficul 106 – Claritatea Ghidului Solicitantului, pe o scală de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea
mai mare măsură (% din total eşantion)
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Informația de mai sus se corelează cu răspunsurile oferite de respondenți la întrebarea formulată în
cadrul focus grupurilor referitoare la măsura în care ghidurile au reprezentat o barieră sau un
impediment pentru depunerea proiectelor. Participanții la focus grupuri au menționat următoarele
bariere referitoare la conținutul Ghidului Solicitantului:



Ghidurile solicitanţilor sunt prea complicate, fără un conţinut clar, cu foarte multe atenţionări (de
exemplu ATENŢIE!) care fragmentează coerenţa ghidurilor, unul dintre participanţi menţionând că
acest aspect este prezent în toate ghidurile destinate solicitării de fonduri structurale:

„Până la urmă ghidurile nu sunt semne de circulaţie...Aceste note sub formă de atenţionări trebuie să
fie integrate în ghiduri pentru a realiza un flux coerent al documentelului” (Consultant)
„La momentul când au fost lansate ghidurile, noi ca autoritate nu am fost pregătiţi pentru un asemenea
nivel de informaţii. Aşa cum spunea şi colegul de la primărie, sunt prea stufoase şi nu am fost cum
spuneam, pregătiţi pentru a gestiona acel nivel de informaţii. Motiv pentru care am apelat la o firmă de
consultanţă care, am crezut că ne va linişti, ştie tot, şi vom avea probleme. După care a trebuit să
luăm şi noi Ghidul Solicitantului, să-l citim şi, împreună cu firma de consultanţă, să lucrăm împreună”.
(beneficiar, UAT de sector)



Ghidurile au suportat numeroase amendamente după lansarea apelurilor de proiecte:

„S-a introdus un Corrigendum cu 5 zile înainte de depunerea proiectelor, fără a se modifica termenul
de depunere”(UAT şi consultant)



Cererile de finanţare nu reprezintă aplicaţia în sine, ci acestea sunt însoţite de o serie de anexe
care sunt fundamentate pe bază unui cadru legal insuficient armonizat:

„Una dintre deficienţele HG 28/2008 este că în cazul liniei 5.2.2 din deviz nu este clar cine o
plăteşte.Dacă o plăteşte constructorul, atunci aceasta ar trebui să fie inclusă în C+M. Dacă nu, o
plăteşte beneficiarul.Şi cum o plăteşte? Mă refer în special la consumurile de utilităţi. Aşa cum este
definită acum această linie din deviz ea poate să cuprindă şi transportul muncitorilor, etc. De
asemenea, nu toată lumea înţelege ceînseamnă branşamente pentru o construcţie. Ceea ce vreau eu
să subliniez este că există diferenţe între cadrul legal naţional privind realizarea investiţiilor publice şi
bugetul proiectelor cu susţinere din fonduri POR. Au mai fost date precizări ulterioare de către AM
POR, însă pentru viitor ar fi bine ca ghidurile să fie facute pe baza cadrului legal armonizat”.
(Consultant)



Ambiguitatea definirii cheltuielilor eligibile:

„Cred că Ghidul Solicitantului trebuie să fie mai clar, să nu dea loc la interpretări şi să fie mai puţin
birocratic când vorbim de UAT. Condiţionalităţile să fie mai puţin birocratice”.(ADI)



O altă deficienţă a ghidurilor se referă la grilele de evaluare. Deşi acestea sunt incluse în ghiduri,
nu există nicio explicaţie pentru a facilita înţelegerea criteriilor de evaluare şi a măsurii în care
acestea pot aduce o punctare mai bună sau mai puţin bună, mai ales în cazul proiectelor de
infrastructură pentru care se solicită proiect tehnic.



Conform Ghidului Solicitantului, componenta economică, cea referitoare la analiza cost-beneficiu,
a avut un caracter orientativ, fără posibilitatea de a stabili un nivel de comparabilitate economică
între proiecte similare. Fiecare beneficiar a elaborat componenta economică după propria sa
metodologie, aşa cum menţiona unul dintre beneficiarii prezenţi la focus grupul dedicat
beneficiarilor POR şi beneficiarilor indirecţi/ consultanţilor:

„Noi am crezut că am scăpat de ACB, pentru că în conformitate cu HG 28/2008, nu este obligatoriu de
realizat. Însă, citind mai bine Ghidul, [...], la un moment dat prin instrucţiunile din ghid [...] se specifică
obligativitatea realizării analizei cost-beneficiu. Şi asta am aflat dela ADR, în cadrul consultărilor cu ei.”
(beneficiar UAT).
În ceea ce priveşte complexitatea unor metode de evaluare a proiectelor de tipul analizei cost-
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beneficiu, rezultatele focus grupurilor întăresc rezultatele obţinute prin aplicarea chestionarelor
cantitative. Astfel, în 25% dintre cazuri respondenţii consideră analiza cost-beneficiu dificil de realizat.
De asemenea, 23% au întâmpinat dificultăţi în elaborarea proiectului tehnic. Pe de altă parte, doar 9%
consideră dificilă realizarea studiului de fezabilitate şi numai 12%, cererea de finanţare. Interesant este
procentul de 31% al celor care nu au o părere sau nu ştiu cum să răspundă. Acest procent ar putea fi
interpretat fie prin faptul că măsurile de informare şi promovare sunt insuficient orientate către
grupurile ţintă de beneficiari, fie că aceștia sunt beneficiarii care apelează în totalitate la consultanţi
pentru dezvoltarea proiectelor.
Graficul 107 – Dificultățile întâmpinate în elaborarea diferitelor componente ale documentaţiei de accesare POR (%
total eșantion)

25%

31%

9%

23%

12%
Analiza cost-beneficiu
Proiectul tehnic, acolo unde a fost cazul
Cererea de finanțare
Studiul de fezabilitate
NȘ/ NR

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

Pentru cei 31% dintre respondenţii care nu ştiu cum să răspundă sau nu răspund, concludentă pare și
opinia exprimată de unul dintre participanții la focus grupuri:
„Nimeni nu a ştiut că trebuie să aibă bani pentru a începe activităţile. [...] Avansurile au fost la început
de 30%, după care s-au diminuat şi au ajuns între 5 şi 10%, sume insuficiente mai ales în condiţiile
actuale de criză şi austeritate bugetară, când veniturile la nivelul autorităţilor publice locale au scăzut.”
(beneficiar ADI)



Gradul de detaliere a ghidurilor este considerat insuficient, motiv pentru care mulţi beneficiari au
apelat la consultanţi. Este de menţionat faptul că respondenţii din sectorul public (UAT) au
recunoscut că au o capacitate administrativă redusă pentru a accesa şi implementa proiectele
finanţate din fondurile europene, aceasta fiind şi motivaţia apelării la consultant.

„În ceea ce priveşte un anumit DMI, primele informaţii le-am obţinut de la firmele de consultanţă. În
cazul nostru, firmele de consultanţă ne-au ajutat în scrierea proiectelor; ele aveau experienţă şi ţineau
şi legătura cu OI. De asemenea, pentru a ne informa consultăm site-ul Inforegio, unde avem
rapoartele de implementare ale POR, trebuie să ştim şi noi pe unde ne aflăm. Mai participăm şi la
studii, cum ar fi cel realizat de Banca Mondială, de unde aflăm şi alte informaţii." (beneficiar direct,
UAT local)
Din perspectiva firmelor private, acestea consideră ca apelarea la consultant este normală. În opinia
acestora, POR este o sursă de finanţare în care s-au încadrat şi care i-a ajutat să-şi finanţeze
investiţiile cu costuri mult mai mici decât dacă ar apela la un credit.
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Graficul 108 – Componentele documentaţiei de accesare POR care au fost realizate de către un consultant extern (%
total eșantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

În ceea ce privește satisfacția informațiilor primite la solicitare, rezultatele obținute în urma
chestionarului sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabelul 83 – Satisfacția față de procesul de informare
Satisfacția față de procesul de informare
Tip sursă de informare
Personalul din cadrul OI
Adrese de clarificare emise la cererea beneficiarilor
de către OI sau AM POR
Personalul din cadrul AM POR

În nicio măsură
(%)
3

Într-o oarecare În mare măsură În cea mai mare
măsură (%)
(%)
măsură (%)
10
33
47

6

16

34

36

8

15

32

33

Site-ul Inforegio

10

21

33

25

Sesiunile de instruire destinate beneficiarilor

12

18

28

26

Persoanalul din Help Desk

14

18

22

25

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR.

Notă: Acolo unde suma procentelor pe orizontală nu este 100%, diferența este dată de numărul respondenților
care nu au utilizat canalul respectiv de comunicare ori nu au ştiut cum să răspundă ori să aprecieze utilitatea
informațiilor obținute din utilizarea respectivului canal de informare).

7.4.3 Concluzii
[1]

Eficacitatea activităților de promovare a fost stabilită pornind de la notorietatea POR în rândul
respondenților, unde 42,8% consideră că Uniunea Europeană finanțează Regio, Programul
Operațional Regional. De Regio POR au auzit 45,8% din totalul populației generale, brandul
Regio fiind cunoscut de 48,9% din populație. Brandul Regio este asociat POR, beneficiarii
direcți și indirecți POR asociindu-l și cu logo–ul Dezvoltare regională. De o notorietate foarte
bună în rândul respondenților se bucură și OI, pentru 52,6% respondenți acestea gestionând
Regio POR la nivel regional.

[2]

Creşterea nivelului general de informare şi conştientizare asupra fondurilor disponibile prin
Programul Operational Regional şi creşterea încrederii publice în instituțiile care gestionează
fondurile (obiective generale strategice ale Planului de Comunicare POR 2007-2013) sunt
realizate, din această perspectivă eficacitatea atingerii obiectivelor fiind demonstrată.

[3]

Beneficiarii direcți și indirecți POR consideră eficiente următoarele canale de promovare:
Internetul, buletinele de informare pentru proiectele de succes şi materialele promoționale la
nivel regional și național. Canalele locale TV și radio sunt la același nivel de importanță cu cele
naționale, urmate de conferințe și seminarii de promovare/ caravane. Canalele directe de
comunicare (seminarii, conferinţe, faţă în faţă, reţeaua multiplicatorilor de informaţii) şi canalele
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virtuale de tipul site-urilor specializate şi poşta electronică sunt considerate surse eficiente de
informare pentru beneficiarii direcți și indirecți. În ambele cazuri, comunicarea se realizează
direct cu solicitantul/ beneficiarul POR. De altfel, în ordinea preferinţelor, beneficiarii direcţi şi
indirecţi POR au menţionat pe locul întâi, Internetul şi site-urile specializate, pe locul doi
sesiunile de informare periodice, pe locul trei seminariile de instruire tematice, pe locul patru
discuţiile faţă în faţă la sediul birourilor regionale/ locale, iar pe locul cinci reţeaua
multiplicatorilor de informaţii.
[4]

Indicatorii de monitorizare stabiliți în Planul de Comunicare, au fost deja atinși sau depășiți,
conform cifrelor din tabelul următor. Din păcate, nu toţi indicatorii incluși în Planul de
Comunicare sunt monitorizaţi, printre aceștia fiind indicatorul creșterea gradului de informare
cu privire la rezultatele și beneficiile Regio, care prezintă o țintă pentru anul 2015 de 15%.
Tabelul 84 – Situația indicatorilor de monitorizare a măsurilor de I&P

Situația indicatorilor de monitorizare a măsurilor de I&P
Indicatori

U.M.

Realizat 2013

Ținte 2015

Evenimente de comunicare și promovare

nr.

Campanii mass-media

nr.

98

n/a

Materiale de informare și publicitate

nr.

539.122

1.000.000

Accesări pagina web

nr.

2.967.705

1.000.000

Nivelul de con ș tientizare a popula ției

%

25

20

Număr membri în rețeaua multiplicatorilor

nr.

800

1.000

982

1.200

Sursa: AM POR
[5]

Referitor la eficiența strategiei de comunicare, aceasta poate fi considerată în mai mică
măsură eficientă, deoarece se constată că sumele alocate activităților de informare au fost
insuficiente pentru nevoile grupurilor țintă POR, justificarea alocărilor diferențiate nefiind
susținută de realitatea din implementare.

[6]

Un alt motiv pentru care nu putem vorbi de eficiență măsurabilă, ci mai degrabă de o
intensitate a strategiei de comunicare având ca scop stabilirea notorietății programului prin
brandul Regio, este acela că nu întotdeauna canalele de promovare și comunicare au răspuns
nevoilor identificate pe categorii de grupuri țintă din POR. Canalele de comunicare a mesajelor
și mesajele în sine par să fi avut mai degrabă un caracter general, în mai mică măsură adaptat
nevoilor grupurilor țintă.

[7]

Promovarea agresivă națională, completată de cea regională, a avut și un efect negativ:
depunerea excesivă de proiecte, care s-a finalizat în 2010 cu suspendarea majorității liniilor de
finanțare POR, această aglomerare având efecte inclusiv în anul 2013, când se poate constata
că, la nivelul OI, încă se realizau evaluări de proiecte depuse în 2010.

[8]

Altă motivație pentru care nu putem vorbi în termeni măsurabili de eficiență în acest moment
este faptul că studiile realizate până acum s-au referit doar la aspectele de eficacitate ale
campaniilor de informare și promovare, fără a exista o cuantificare a unui set de indicatori de
eficiență a acestor campanii (de exemplu, calcularea unui indicator cost-beneficiu care să
indice eficiența canalelor de comunicare, adică distribuția rezultatelor obținute pe diversele
canale de comunicare raportat la distribuția sumelor alocate pe tipurile de canale de
comunicare).

[9]

Se observă o tendință de a utiliza în mod excesiv Ghidul Solicitantului pentru a rezolva
probleme de informare şi comunicare. Ghidarea sau orientarea solicitanților de către AM POR/
OI reprezintă o variabilă importantă în determinarea eficacității de ansamblu a programului, dar
observațiile şi constatările obținute de la beneficiarii direcți şi indirecți susțin concluzia că
Ghidul Solicitantului nu poate acoperi toate nevoile de informare. Se mai constată totodată
numărul mare de ghiduri, fiecare DMI având propriul Ghid al Solicitantului.
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[10]

Chiar dacă activitatea de comunicare dintre beneficiari și OI poate fi caracterizată drept o
reușită, se observă o lipsă generală de concentrare în sensul unei atitudini proactive pentru
rezolvarea problemelor (sistemul are tendința să fie mai degrabă reactiv).

[11]

Apartenenţa la o reţea de multiplicatori presupune o implicare activă, care are ca scop final
generarea de proiecte, însă nu în toate cazurile acest scop este îndeplinit pentru beneficiarii
POR care aparțin rețelei de comunicatori Regio. Unii dintre aceștia resimt nevoia unei mai
ample pregătiri profesionale, obţinerea de informaţii mai detaliate decât cele oferite la nivelul
actual şi a unui schimb activ de experienţă şi de bune practici.

[12]

Existenţa canalelor directe de comunicare între AM POR/ OI și solicitanți în procesul de
informare şi îndrumare a solicitanţilor cu privire la finanţarea prin POR este pozitiv evaluată:
90% dintre respondenți au raportat că au beneficiat de sprijin din partea autorităților, însă se
simte nevoia de extindere a componentei de Help Desk în domenii precum legislaţie, expertiză
tehnică şi evaluare.

7.4.4 Recomandări
[1]

Utilizarea lecțiilor învățate în actualul exercițiu de implementare a strategiei de comunicare
pentru POR 2014-2020, luându-se în considerare o mai mare apropiere de nevoile
beneficiarilor și o mai bună corelare a componentei de promovare cu cea de informare pentru
evitarea efectelor nedorite în implementarea programului viitor. Alocările financiare pentru cele
două componente de bază trebuie să fie justificate în primul rând de nevoile reale de informare
ale potențialilor beneficiari/ beneficiarilor POR, în funcție de etapele implementării programului
și de canalele specifice de comunicare menționate de către aceștia în cadrul cercetării de
teren realizate.

[2]

Indicatorii de program și cei de monitorizare ar trebui să se identifice în SMIS prin aceleași
etichete, În cazul în care un indicator se obține din agregarea altora este recomandabilă
explicitarea modului de compunere a acestuia. Viitoarea strategie de comunicare ar trebui să
definească indicatorii, să justifice utilitatea colectării acestora și să identifice modalități clare de
măsurare a acestora, astfel încât obiectivele să fie SMART și măsurabile prin indicatori
relevanți.

[3]

Evaluarea periodică a campaniilor de promovare prin sondaje de opinie aplicate grupurilor țintă
ale POR și prin prin utilizarea indicatorului cost-beneficiu (ROI) pentru stabilirea eficienței
utilizării banilor alocați pe diferite canale de promovare, pentru o mai bună calibrare a
campaniilor de comunicare și pentru o mai bună adaptare a canalelor de comunicare în
corelare cu etapele de implementare ale programului.

[4]

Descentralizarea la nivel regional a acținilor de informare, astfel încât acestea să corespundă
mai bine profilului și nevoilor grupurilor țintă de la nivel regional.

[5]

Se recomandă crearea unui ghid general de aplicare pentru POR 2014-2020 care ar trebui să
cuprindă: prezentarea cadrului general al POR, descrierea domeniilor finanțate, a grupurilor
țintă, a legislației obligatorii specifice investițiilor publice, prezentarea unui model generic al
grilei/ grilelor de evaluare, a contractului de finanțare, a mecanismului de verificare și control, a
indicatorilor de program, a definițiilor și a modului de agregare a acestora de la nivel de proiect
la cel de program, precum și a modalităților de monitorizare/ măsurare a acestora. Regulile
specifice de aplicare, care necesită o abordare diferită față de ceea ce este descris în ghidul
general de aplicare vor fi definite separat, în cadrul diferitelor apeluri de proiecte. În cazul unei
inconsecvențe între regulile ghidului unic și cele specifice unui anumit domeniu, acestea din
urmă vor prevala. Regulile ghidului unic ar putea avea întâietate numai în cazul modificării
cadrului legislativ sau introducerii unor noi reglementări..
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7.5 Evaluarea sprijinului asistenței tehnice în ceea ce privește
asigurarea managementului POR
7.5.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE14. Este suficient sprijinul asistenței tehnice pentru a asigura managementul programului (există
activități de management neacoperite de asistența tehnică sau care necesită fonduri suplimentare?

7.5.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Analizele aferente acestei întrebări de evaluare au fost efectuate pe baza informațiilor colectate prin
cercetarea de birou și cercetarea de teren. Cercetarea de birou a presupus analiza POAT, a Strategiei
de Asistență Tehnică POR 2007-2013, a planurilor anuale de implementare 2007-2013 (parțial), a
documentelor de monitorizare și a indicatorilor pentru DMI 6.1, a documentelor de programare POR
2007-2013 și a altor documente relevante. Cercetarea de teren a presupus colectarea informațiilor prin
aplicarea unor chestionare structurate și semistructurate pe două eșantioane reprezentative
(potențialilii beneficiari și beneficiarii POR), organizarea a patru focus grupuri și desfășurarea unor
interviuri structurate cu personalul responsabil din cadrul AM POR,
AP 6 – Asistența tehnică este constituită în vederea susținerii unei implementări eficiente a fondurilor
structurale alocate prin POR, beneficiarii vizați fiind AM POR și OI. Principalele destinații ale fondurilor
alocate AP 6 sunt pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor, precum şi a
proiectelor realizate pentru implementarea POR, îmbunătăţirea calificării personalului, pregătirea şi
salarizarea personalului contractual, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare
implementării POR, organizarea şi funcţionarea Comitetului de Monitorizare a POR, precum şi a
Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare și aplicarea măsurilor de informare și
publicitate aferente Programului.
Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT)
Strategia de implementare a acestei axe prioritare, cu detalierea operaţiunilor şi activităţilor eligibile şi
a indicatorilor specifici acestor domenii majore de intervenţie, a fost aprobată de Comitetul de
Monitorizare POR în data de 16 august 2007. SAT reprezintă documentul cadru de referinţă al
intervenţiilor de asistenţă tehnică dedicate POR şi detaliază, în principiu, următoarele elemente
necesare atingerii obiectivelor SAT: actorii implicaţi în implementarea strategiei, operaţiunile eligibile,
activităţile orientative, indicatorii, resursele alocate şi planul de acţiune pentru implementarea SAT.
În cadrul axei de asistenţă tehnică reglementarea tipurilor de cheltuieli eligibile a fost realizată prin
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei şi al ministrului economiei şi
finanţelor nr. 441/2009/2305/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.
1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară Asistenţă
Tehnică din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Coordonarea Asistenţei Tehnice
Axa prioritară de asistență tehnică din POR se concentrează asupra rezolvării problemelor specifice
programului și furnizează sprijin pentru AM POR şi OI pentru a asigura o implementare
corespunzătoare a POR. POAT oferă în același timp sprijin orizontal pentru probleme comune pentru
cel puţin două programe operaţionale, inclusiv POR. Această opţiune a fost aleasă la momentul
programării inițiale pentru a crea o sinergie între măsurile de coordonare orizontală la nivel de CSNR,
şi resursele existente la nivel de PO. Pentru a evita riscul de dublă finanțare, a fost înființat Comitetul
de Coordonare pentru Asistenţă Tehnică, al cărui scop principal este de a asigura coordonarea
generală pentru implementarea asistenței tehnice. Comitetul de Coordonare pentru Asistență Tehnică
are în componența sa reprezentanți ai tuturor Autorităților de Management, inclusiv AM POR. De
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asemenea, au fost instituite Grupuri de Lucru tematice care influențează modul de corelare orizontală
și verticală a asistenței tehnice.
Pentru întreaga perioadă de implementare a POR, axa de asistență tehnică a fost susținută prin
contractarea proiectelor depuse în cadrul axei de asistenţă tehnică a POR 2007-2013, situația fiind
prezentată în tabelul de mai jos.
Tabelul 85 – Situația contractelor de AT la 31 decembrie 2013

Situația contractelor de AT la 31 decembrie 2013

Numărul
proiectelor
depuse
75

Numărul
Numărul
proiectelor în
proiectelor
proces de propuse pentru
verificare
a fi finanțate
1

75

Valoarea
eligibilă a
proiectelor
aflate în curs
de verificare
(lei)
463.000

Numărul
contractelor
încheiate
74

Suma
contractată
(lei)

Plăți realizate
(lei)

554.205.166,81 279.339.864,45

Sursa: AM POR

Din totalul celor 75 de proiecte ale AP 6, 54 au fost finalizate, iar 21 sunt în implementare (din care
unul este în procedura de evaluare a ofertelor). Progresul fizic înregistrat în implementarea AP 6 se
prezintă la 31 decembrie 2013 astfel:
Tabelul 86 – Progresul fizic înregistrat în implementarea axei de AT
Progresul fizic înregistrat în implementarea axei de AT
Indicator

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Ținta (20072013)

-

-

2

4

12

11

1

30

40

-

760

2.422

2.956

4.397

759

1.071

12.365

2.000

-

2.280

4.245

5.887

10.342

3.299

1.994

28.047

10.000

Evaluări POR şi alte tipuri de studii
realizate (număr)
Participanţi din AM/ OI la cursurile de
pregătire (număr)
Număr zile participant la instruire

Sursa: AM POR

Valorile zero atribuite pentru anii 2007 și pentru indicatorul numărul de evaluări/ studii POR în 2008 se
datorează faptului că programul era încă la început, iar o serie de proiecte și activități fuseseră deja
finanțate din asistența tehnică alocată programului Phare CES 2006.
Se constată că față de valorile țintă, indicatorii cantitativi de program au fost realizați și depășiți în
ceea ce privește sprijinul acordat întăririi capacității administrative a AM/ OI, ceea ce poate sugera că
această componentă a axei de asistență tehnică a fost considerată utilă de către personalul AM POR
și OI. Pentru indicatorul cantitativ număr evaluări/ studii POR, informațiile existente arată că față de
ținta fixată acesta a înregistrat un progres de 75% la sfârșitul anului 2013, existând premise pentru
atingerea țintei până la închiderea programului.
Alocările financiare inițiale, orientative, au avut o distribuție în concordanță cu prioritățile fixate prin
SAT, iar rezultatele obținute până la data de referință se prezintă în felul următor:
Tabelul 87 – Alocările financiare orientative și rezultatele obținute până la 31 decembrie 2013
Alocările financiare orientative și rezultatele obținute până la 31 decembrie 2013

FEDR și cofinanțare – realizat
până în 2013 (euro)
FEDR și cofinanțare – țintă 2007
(euro)
Grad de realizare

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

6.070.229

11.464.072

16.408.669

17.511.698

19.133.852

17.602.706

43.315.424

131.506.650

7.345.516

15.387.012

20.759.009

20.374.591

22.372.930

21.814.348

23.453.244

131.506.650

82,6%

74,5%

79,0%

85,9%

85,5%

80,7%

184,7%

Sursa: AM POR

Rezultatele obținute în cadrul AP 6 arată că sumele alocate față de planificarea inițială sunt în medie
cu 20,59% pe an mai mici, situație care atrage atenția asupra condițiilor de implementare din
contractele de servicii dintre AM POR și OI POR deoarece marea majoritate a sumelor alocate au fost
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dedicate susținerii rețelei de organisme intermediare pentru atingerea obiectivelor fixate prin POR.
Tabelul de mai jos prezintă o imagine sintetică a principalelor activități susținute din axa de asistență
tehnică și a fondurilor cheltuite pentru fiecare dintre acestea în perioada de referință:
Tabelul 88 – Distribuția alocărilor pe operațiuni de sprijin pentru susținerea implementării POR 2007-2013 (Euro)
Distribuția alocărilor pe operațiuni de sprijin pentru susținerea implementării POR 2007-2013 (Euro)

Total FEDR și confinanțare
Sprijin pentru implementarea POR (OI
ADR și I&P)
Sprijin pentru implementarea POR (OI
Turism)
Sprijin pentru implementarea POR AM POR
Sprijinirea CM POR
Expertiza necesară implementării și
evaluării POR
Întărirea capacității administrative a AM/
OI
Achiziîionare echipamente pentru AM
Alte cheltuieli ale AM
Sprijin pentru pregătirea următoarei
perioade de programare a POR
Informare și publicitate AM POR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

6.070.229

11.464.072

16.408.669

17.511.698

19.133.852

17.602.706

43.315.424

131.506.650

5.640.229

8.419.072

9.248.666

10.444.624

11.438.920

11.546.936

35.066.368

91.804.815

-

-

50.000

50.000

200.000

235.770

1.289.008

1.824.778

430.000

3.045.000

7.110.003

7.017.074

7.494.932

5.820.000

6.960.048

37.877.057

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

130.000

-

-

4.000.000

3.670.000

4.000.000

520.000

520.000

12.710.000

400.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

13.400.000

20.000

250.000

250.000

250.000

250.000

200.000

150.000

1.370.000

-

75.000

77.000

77.074

80.000

80.000

80.000

469.074

-

-

-

-

-

2.000.000

2.509.903

4.509.903

-

200.000

263.003

500.000

644.932

1.000.000

2.680.145

5.288.080

Sursa: AM POR

O analiză succintă a cifrelor arată că 71,2% din totalul resurselor au fost utilizate pentru susținerea
organismelor intermediare și doar 28,8% au fost utilizate la nivel central de către AM POR pentru
managementul programului.
La nivelul AM POR, cea mai mare sumă alocată (13.400.000 euro) este destinată întăririi capacității
administrative a AM și OI prin participarea la cursuri, seminarii de instruire și alte acțiuni, având ca
scop îmbunătățirea cunoșințelor necesare și sustenabilitatea organizațională a structurilor manageriale
ale POR. Nevoia de pregătire profesională se constată și în cazul indicatorului Număr de participanţi
din AM/ OI la cursurile de pregătire care față de valoarea planificată inițial înregistrează o depășire de
peste 600% la sfârșitul anului 2013.
Aceste informații se corelează cu răspunsurile oferite de respondenții din sistemul OI, participanți la
cercetarea cantitativă aplicată pe un eșantion de respondenți de 249 de persoane. 58% dintre
respondenți consideră că ar trebui să participe la mai multe cursuri de pregătire profesională pe
durata unui an, iar 32% au participat la mai mult de două cursuri în ultimii trei ani. De asemenea, 37%
dintre cei chestionați afirmă că participarea la programele de formare profesională i-a ajutat în
înțelegerea activității pe care o desfășoară, iar 39% consideră că participarea la cursuri i-a ajutat să
lucreze mai eficient. Informațiile puse la dispoziție arată nu numai că există un interes pentru
dezvoltarea capacității profesionale, dar și că participarea la cursuri este utilă angajaților prin
eficientizarea muncii acestora.

225

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013
Graficul 109 – Participarea la pregătirea profesională continuă (% total eșantion)
Organizarea cursurilor la care am participat nu a fost
corespunzătoare

26

Consider că lectorii care au susținut cursurile au avut o prestație
care lăsa de dorit
Deși ar fi trebuit să particip la cursuri, șefii au nominalizat alte
persoane dintre angajați

9

În ultimii trei ani am participat la un singur curs de formare
profesională continuă

23

Cursurile la care am fost m-au motivat să lucrez mai eficient

24
7

În Agenție se respectă strategia de pregătire profesională continuă

9

Consider ca ar trebui organizate mai multe cursuri de formare
profesională pe durata unui an
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6

25
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Parțial adevărat

4
14

47

15

3

22

40

25

Programele de formare profesională continuă m-au ajutat foarte
mult în înțelegerea muncii pe care o fac

Atunci când sunt modificări legislative suntem informați și ni se
explică consecințele modificărilor

19

3

15

35

25

2

23
54

29

În ultimii trei ani am participat la mai mult de două cursuri de
formare profesională continuă

18

49

27

Programele de formare profesională la care am participat în ultimii
trei ani nu au avut o contribuție semnificativă la pregătirea mea
Cred că ar fi mai folositoare organizarea unor evenimente de team
building, decât cursuri de formare profesională continuă

53

25

58
Adevărat

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul reprezentanților OI ADR

Analiză și constatări
AP 6 – Asistența tehnică este cea mai echilibrată dintre toate axele POR. Acest aspect reiese din
faptul că finanțările nerambursabile solicitate, aprobate, respectiv contractate se situează la un nivel
apropiat. La capitolul plăți se înregistrează decalaje foarte mari, la fel ca în cazul celorlalte axe,
asigurându-se plăți interne de doar 40% din valoarea totală a finanțării contractate, în timp ce
rambursările de la CE sunt de 25%.
AM POR și OI au oferit prin intermediul AT valoare adăugată suplimentară activităților de
implementare a POR în ceea ce privește furnizarea de informații către beneficiari și consolidarea
capacităților de monitorizare și suport pentru implementare, cât și consultanță ad-hoc pe probleme
specifice. Însă, la nivel regional se simte nevoia unei întăriri a capacității administrative în domenii
tehnice, specifice potențialilor beneficiari POR.
Procedurile de achiziții publice au întârziat foarte mult implementarea proiectelor, unele dintre acestea
fiind finalizate la peste un an de la data lansării în SEAP. Se poate afirma că, factorul extern care a
contribuit cel mai mult la o eficiență redusă a sumelor alocate AT sunt achizițiile publice, în principal
pentru serviciile care trebuiau externalizate firmelor de consultanță de specialitate. Această constatare
poate fi argumentată prin durata mare de realizare a procedurii de achiziții publice pentru serviciile
specializate de evaluare a proiectelor, având ca rezultat nefurnizarea la timp a experților evaluatori,
prelungirea perioadei de selecție a proiectelor, cu impact direct asupra eficienței mecanismului de
evaluare, selecție și contractare a proiectelor.
Se constată un rol insuficient aprofundat al serviciilor de asistență tehnică specializată în realizarea
unui schimb de experiență și transfer de cunoștinte de tipul lecțiilor învățate, atât la nivel central, cât și
la nivel regional. Majoritatea consultanților intervievați aparținând grupului țintă format din beneficiari
indirecți POR, au menționat că structurile de administrare ale programului ar trebui să fie mai active
sau cel puțin să fie mai buni facilitatori, încurajând beneficiarii direcți și indirecți POR în schimbul de
experiență și idei. Ar fi utile organizarea de forumuri sau ateliere de lucru pentru a multiplica
informațiile pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a spori nivelul de cunoștinte și pregătirea
profesională.
În procesul de implementare a POR nu se constată o preocupare suficientă pentru evaluările
instituționale ale OI POR și AM POR în funcție de nevoile implementării programului. Mecanismul de
evaluare a capacității administrative și organizaționale, ca parte a procesului de îmbunătățire a
sistemului de raportare pe bază de rezultate, ar trebui să existe ca o componentă a activităților curente
de evaluare, atât la nivelul departamentelor de resurse umane ale OI POR, cât și la nivelul AM POR.
În general, evaluările de capacitate administrativă au o utilitate intrinsecă. Pe baza acestora se pot
identifica nevoile organizaționale (financiare, materiale și de personal) pentru argumentarea nevoilor
de asistență tehnică, dar și pentru eficientizarea sprijinului direct acordat beneficiarilor. În practică, la
momentul actualizării evaluării intermediare a POR se constată un număr insuficient de angajați în
cadrul anumitor departamente din AM POR (de exemplu, compartimentul SMIS, Biroul de Evaluare
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Program; Biroul de Asistență Tehnică și Comunicare Program, etc.), cât și la nivelul OI ADR (de
exemplu, personal insuficient în birourile de evaluare și contractare, personal insuficient pentru
informare și promovare POR sau pentru a asigura sprijin potențialilor beneficiari pentru dezvoltarea
proiectelor, etc.). Această situație reflectă o insuficientă distribuție a resurselor financiare în funcție de
nevoile reale de implementare a programului. De asemenea, în cadrul AM POR se constată că
măsurile de austeritate adoptate în 2010 (blocarea posturilor și reducerea salariilor) au condus la o
creștere a numărului activităților care revin unui angajat, în condițiile diminuării nivelului de salarizare.
Un aspect pozitiv a constat în faptul că OI ADR au avut în structura lor încă de la inițierea POR
personal cu experiență anterioară îndelungată în implementarea instrumentele de pre-aderare.

7.5.3 Concluzii
[1]

Una dintre concluziile importante este aceea că DMI 6.1 este cea mai avansată în
implementare dintre toate DMI și axele POR. De asemenea, cu mult mai avansată din punct
de vedere al implementării față de axele de asistență tehnică aferente celorlalte programe
operaționale. Existența unor contracte multianuale privind sprijinul acordat funcționării OI poate
fi considerat unul dintre elementele de succes ale implementării acestei axe.

[2]

Întârzierile în luarea unor decizii la nivelul factorilor responsabili din aparatul central au
provocat probleme de finanțare, atât pentru AM POR, cât și pentru OI în cazul activităților de
asistență tehnică, acest fapt având efecte negative și asupra beneficiarilor POR. Un exemplu
ar fi aprobarea Ministerului Finanţelor Publice a Ordinului Ministrului MDRT privind cheltuielile
eligibile, aceasta fiind întârziată de la sfârșitul anului 2008 (când s-au încheiat primele
contracte de AT) până în iunie 2009.

[3]

Rezultatele obținute în urma cercetării de teren atrag atenția asupra lipsei personalului
specializat în aspecte tehnice atât la nivelul OI ADR, cât și la nivelul AM POR mai ales pentru
activitățile de evaluare, monitorizare și verificare a cererilor de rambursare. Un alt aspect care
necesită o atenție sporită se referă la nivelul corecțiilor aplicate, percepția participanților la
cercetarea de teren fiind că speţe/ erori similare nu sunt întotdeauna interpretate într-o
manieră unitară.

[4]

Alocarea cu peste 85% mai mare a sumelor de AT în ultimul an de implementare a POR,
poate genera riscul de neutilizare a sumelor alocate, din cauza neîndeplinirii obligațiilor
asumate pe activități specifice de către OI la nivel regional.

[5]

Asistența tehnică a avut un puternic rol în dezvoltarea capacității resurselor umane din cadrul
AM/ OI, nevoile de pregătire profesională fiind însă în continuare de actualitate.

7.5.4 Recomandări
[1]

Este necesară o mai mare predictibilitate a execuției financiare pentru contractele
descentralizate de asistență tehnică de la nivelul OI POR, astfel încât planificarea financiară și
execuția să reprezinte instrumente utile pentru implementarea strategiei de asistență tehnică
printr-un set de indicatori definiți și prestabiliți, direct legați de atribuțiunile descentralizate ale
OI POR și în funcție de nevoile specifice fiecărui OI POR.
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8 Analiza indicatorilor financiari
eficienței circuitului financiar

și

a

8.1 Îndeplinirea regulii „n+2” și „n+3”
8.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE15. În ce măsură situaţia financiară curentă asigură îndeplinirea regulii „n+3” și „n+2”?

8.1.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Pentru a evidenția măsura în care situaţia financiară curentă în cadrul POR asigură îndeplinirea regulii
„n+3”/„n+2”, au fost analizate cuantumul și frecvența plăților către beneficiari, așa cum acestea erau
planificate la 31 ianuarie 2014 și comparativ cu lunile ianuarie și august 2013. Analiza a fost efectuată
atât la nivel de program, dar și la nivel de DMI/ AP și regiune, iar previzionarea a fost realizată pentru
anii 2014 și 2015, având în vedere că data de referință a acestui raport de evaluare face redundantă o
estimare a riscului pentru anul 2013.
La nivel de program, au fost create trei scenarii, fiecare dintre acestea fiind elaborat pe baza
calendarului estimativ al cererilor de rambursare, întocmit de beneficiarii POR și verificat la nivelul OI
și AM POR. Prin urmare, calculele prezentate în cadrul acestei secțiuni a raportului reflectă în bună
măsură capacitatea beneficiarilor de a-și planifica riguros calendarul cererilor de rambursare și implicit
capacitatea acestora de a respecta graficul de implementare a activităților desfășurate în cadrul
proiectelor.
În cazul primului scenariu, scenariul de bază, determinarea riscului de dezangajare la nivel de
program s-a realizat pornindu-se de la frecvența și cuantumul cererilor de rambursare planificate de
către beneficiarii POR pe baza cheltuielilor care urmează a fi efectuate de către aceștia în intervalul
februarie 2014 – 31 decembrie 2015. Trebuie menționat că analiza a ținut cont de prevederile
Regulamentului CE nr. 539/2010, potrivit cărora, în scopul determinării dezangajării, alocarea
financiară aferentă anului 2007 se redistribuie în cote egale fiecărui angajament bugetar din perioada
2008-2013. În plus, calculele privind dezangajarea au avut în vedere și avansul acordat de CE în
perioada 2007-2009, acest fapt fiind de natură a crea presiuni suplimentare din perspectiva
dezangajării în ultimii ani de implementare a programului. Nu în ultimul rând, în cazul scenariului de
bază s-a ținut cont și de sumele suplimentare alocate POR (240 milioane euro) în decembrie 2013 din
bugetul altor programe operaționale (POS Mediu și POS Transport). Pornind de la acest ultim aspect,
în cadrul scenariului de bază au fost dezvoltate două variante:





Prima variantă reflectă riscul de dezangajare calculat pe baza situației existente la sfârșitul lunii
ianuarie 2014. În cazul acestei variante s-a ținut cont, pe de o parte, de noua alocare financiară a
programului (rezultată din sumele redistribuite din alte programe operaționale), iar pe de altă parte
de calendarul cererilor de rambursare aferente sumelor contractate la data de 31 ianuarie 2014.
Întrucât sumele suplimentare redistribuite POR din POS Mediu și POS Transport nu au putut fi
contractate în intervalul decembrie 2013 – februarie 2014, calculul riscului de dezangajare în
această variantă nu reflectă și cuantumul cererilor de rambursare rezultate în urma contractării
sumelor suplimentare alocate POR (240 milioane euro).
Spre deosebire de prima variantă, cea de-a doua ia în calcul și cuantumul cererilor de rambursare
rezultate în urma contractării sumelor suplimentare alocate POR. Această variantă a fost
elaborată pornindu-se de la premisa că sumele suplimentare alocate POR din alte programe
operaționale vor fi contractate într-un interval mediu de trei luni, primele cereri de rambursare
aferente noilor proiecte contractate urmând a fi depuse de către beneficiari la trei luni de la
semnarea contractului. Pentru a determina riscul de dezangajare aferent celor 240 milioane de
euro au fost analizate un număr de 195 de proiecte similare (în special din cadrul DMI 2.1, DMI
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3.1 și DMI 3.4), deja contractate, dar aflate într-un stadiu incipient de implementare (înaintea
primei cereri de rambursare). Pe baza proiecțiilor existente la nivelul cererilor de rambursare
aferente celor 195 de proiecte au fost prognozate frecvența și cuantumul cererilor de rambursare
aferente noilor proiecte ce urmează a fi contractate din sumele suplimentare alocate POR.
Pentru a dezvolta celelalte două scenarii la nivel de program, s-a avut în vedere un exercițiu de
previzionare simplu pe baza căruia a fost estimat riscul de dezangajare la nivel de program în condiții
reale de implementare, și nu în condiții ideale, așa cum sunt ele reflectate de calendarele de plăți
aferente proiectelor. În acest sens, s-au luat în calcul doi factori care influențează semnificativ
absorbția alocărilor FEDR, respectiv bugetul FEDR efectiv cheltuit la nivel de proiect (execuţia
bugetară a proiectelor) și întârzierile înregistrate în implementarea proiectelor, cu efecte
negative asupra cheltuirii alocării FEDR.
În cel de-al doilea scenariu la nivel de program, pe lângă ipotezele valabile în cazul primului
scenariu, s-a avut în vedere și influența asupra dezangajării a primului factor menționat mai sus:
execuția bugetară a proiectelor. Pentru a determina execuţia bugetară FEDR la nivelul fiecărui proiect
finalizat a fost calculată ponderea sumelor plătite (inclusiv prefinanțarea dedusă) în ianuarie 2014 în
totalul bugetului FEDR contractat. Execuția bugetară FEDR la nivelul tuturor proiectelor finalizate
a fost ulterior calculată ca medie aritmetică simplă a ponderilor obținute la nivelul fiecărui proiect
finalizat. Rezultatele obținute arată că execuția bugetară la sfârșitul lui ianuarie 2014 era de 80,38%,
diferențele datorându-se în principal economiilor realizate în urma procedurilor de achiziție publică, dar
și corecțiilor și creșterii cheltuielilor neeligibile/ scăderii cheltuielilor eligibile la nivel de proiect78. Și în
cazul acestui scenariu au fost dezvoltate două variante: prima care reflectă exclusiv situația proiectelor
contractate la 31 ianuarie 2014, în timp ce a doua ia în calcul și cuantumul cererilor de rambursare
rezultate în urma contractării sumelor suplimentare alocate POR (240 milioane euro).
Cel de-al treilea scenariu la nivel de program a fost întocmit pornindu-se de la cel anterior, la care sa adăugat și influența asupra dezangajării a întârzierilor înregstrate în implementarea proiectelor.
Întârzierile la nivel de proiect se situează, în medie, în jurul a 5 luni. Acestea au fost estimate prin
analiza modificărilor apărute în calendarul de plăți al proiectelor, comparativ în ianuarie, august și
decembrie 2013, cu alte cuvinte, prin analiza modului în care a fost amânat momentul la care se
aștepta realizarea unei plăți între ianuarie 2013 și decembrie 2013. Efectul pe care aceste întârzieri îl
pot avea asupra absorbției este recunoscut de către AM POR, care a încercat să-l contracareze prin
intermediul unor măsuri specifice - a se vedea Instrucțiunea nr. 86 privind actualizarea previziunilor de
plăți și Instrucțiunea nr. 91 privind prelungirea perioadei de implementare a contractelor, posibilă o
singură dată pe parcursul proiectelor (extindere de maxim 6 luni). Totodată, în cadrul ultimei reuniuni a
CM POR s-a apobat extinderea termenului limită pentru finalizarea proiectelor de la 31 iulie 2015 la 31
decembrie 2015.
Potrivit caietului de sarcini, în completarea celor trei scenarii realizate la nivel de program, riscul de
dezangajare a fost analizat și la nivel de DMI/ AP și regiune de dezvoltare. În acest caz, analiza s-a
realizat doar în contextul scenariului de bază, fără a se lua în calcul nivelul execuției bugetare și nici
întârzierile înregistrate la nivel de proiect. Cu toate acestea, și la acest nivel au fost dezvoltate cele
două variante, menționate mai sus. Pentru a analiza riscul de dezangajare la nivel de DMI/ AP și
regiune, avansul acordat de Comisia Europeană pentru întregul program a fost distribuit pe DMI/ AP/
regiune în funcție de ponderea prefinanțării acordate pentru fiecare DMI/ AP/ regiune în totalul
prefinanțării acordate la nivelul programului. Deși oarecum artificiale având în vedere că dezangajarea
se calculează doar global, la nivel de program, analizele la nivel de DMI/ AP/ regiune au fost realizate
pentru a identifica ”porțiunile” circuitului financiar de unde își are sursa riscul de dezangajare. Prin
eliminarea surselor riscului de dezangajare la nivel de DMI/ AP/ regiune se poate înlătura un astfel de
risc la nivel de program.

Conform sondajului realizat în rândul beneficiarilor, pentru 44% din proiectele beneficiarilor chestionați,valoarea cheltuielilor
neeligibile a crescut, și doar pentru 4%, acestea au scăzut. Pentru 15% din proiectele din prima categorie acestea au crescut cu
peste 30%, iar pentru 33% creșterea este de doar 5-10%.
78
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Indiferent de scenariul realizat (primul, al doilea sau al treilea) sau de nivelul analizei (program/ DMI/
AP/ regiune), acest exercițiu de estimare a riscului de dezangajare a luat în considerare ultimele
evoluții în ceea ce privește aplicarea regulii n+3/ n+279.
Analiză și constatări
Scenariul I (scenariul de bază)
În cazul primei variante (întocmită pe baza sumelor contractate la 31 ianuarie 2014) din cadrul
scenariului de bază se constată că ținta de absorbție cumulată la nivel de program nu se poate
atinge în 2015 doar prin efectuarea plăților FEDR planificate la nivelul fiecărui contract existent în
ianuarie 2014 (a se vedea varianta I din tabelul de mai jos).
Rata de dezangajare cumulată în acestă variantă a scenariului se ridică la 3,46% din alocarea FEDR
totală a programului. Acest rezultat se înregistra la sfârșitul lui ianuarie 2014 în pofida ratei de progres
la nivel de program de aproximativ 105% (a se vedea tabelele 6, 7 și 8 din acest raport). Din această
perspectivă, a contractării alocărilor disponibile, se pare că AP 3 și AP 4, în speță prin prisma DMI 3.4
și 4.1, dar și DMI 5.3 contribuie cel mai mult la rata de dezangajare.
Totuși, trebuie subliniat faptul că în condițiile materializării acestui risc de dezangajare, rezultatul
obținut de POR poate fi considerat unul optim, având în vedere că în practică, la modul generic, o
absorbție de 95% este considerată o performanță.
Potrivit celor menționate în cadrul secțiunii referitoare la abordarea metodologică, în cadrul celei de-a
doua variante a scenariului s-a realizat și o previziune a frecvenței și a cuantumului cererilor de
rambursare aferente noilor proiecte ce urmează a fi contractate din sumele suplimentare alocate POR
(240 milioane euro). Așa cum se poate constata din tabelul de mai jos, în cazul acestei variante riscul
de dezangajare ar putea fi evitat în condițiile contractării cu celeritate a sumelor alocate suplimentar
din alte programe, a unei planificări riguroase a calendarului cererilor de rambursare, a respectării cu
strictețe a acestuia de către beneficiarii POR și a unei monitorizări continue a situației plăților la nivelul
OI și AM POR.
Tabelul 89 – Estimarea riscului de dezangajare la nivel program în scenariul de bază
Riscul de dezangajare în scenariul de bază
Varianta I: Riscul de dezangajare în cazul luării în
considerare a cererilor de rambursare aferente
contractelor semnate la 31 ianuarie 2014
Regulă

Planul financiar
post Reg. (CE)
539/2010 (lei)

-

317.086.900,00

2008

n+3

1.954.251.686,80

475.843.160,00

2009

n+3

2.111.771.265,33

634.173.800,00

2010

n+3

2.463.275.279,69

2011

n+3

2.603.926.133,07

527.147.826,80

2012

n+3

3.059.616.062,64

2.638.919.092,14

2013

n+2

4.687.341.395,88

An

2007

Avans de la CE
(lei)

Ținta minimă de
absorbție (lei)

Riscul cumulat de
Valoarea estimată a cererilor de
dezangajare fără a lua
rambursare până la 31 decembrie
în calcul contractarea
2015, fără a lua în calcul
sumelor realocate din
contractarea sumelor realocate din
POS T și POS Mediu
POS T și POS Mediu (lei)
(lei)

Varianta II: Riscul de dezangajare în cazul luării în considerare
a cererilor de rambursare aferente contractelor semnate la
31 ianuarie 2014, dar și a celor rezultate în urma contractării
sumelor realocate din POS T și POS Mediu
Valoarea estimată a cererilor de
Riscul cumulat de
rambursare până la 31 decembrie
dezangajare în condițiile
2015, inclusiv a cererilor de
contractării sumelor
rambursare rezultate în urma
realocate din POS T și
contractării sumelor realocate din
POS Mediu (lei)
POS T și POS Mediu (lei)

-

5.102.194.371,83

7.659.867.998,33

2014

7.706.120.504,90

13.237.795.049,77

5.531.674.544,87

13.365.707.171,86

2015

16.880.181.823,42

16.296.121.937,27

(584.059.886,16)

16.880.181.823,42

16.880.181.823,42

16.296.121.937,27

(584.059.886,16)

Total

16.880.181.823,42

1.427.103.860,00

7.659.867.998,33
5.659.586.666,96
-

Sursa: Evaluarea intermediară POR II pe baza datelor furnizate de AM POR

În septembire a.c. CE a decis că pentru alocările acordate României pentru anii 2011 și 2012 să se aplice regula n+3 în locul
celei n+2, precum și alocările suplimentare către POR
79
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Scenariul II (Execuția bugetară a proiectelor de 80,38%)
Rata de dezangajare crește dacă se are în vedere nivelul istoric de execuție financiară de 80,38%,
calculat pentru proiectele finalizate în cadrul POR la sfârșitul lunii ianuarie 2014. În cazul primei
variante a acestui scenariu, dacă acest nivel de execuție bugetară s-ar menține, la fel și sumele
contractate la nivel de program (după cum este prezentat în paragrafele introductive care descriu
metodologia adoptată), 13,50% din bugetul POR ar fi dezangajat automat (a se vedea tabelul de
mai jos).
În cazul celei de-a doua variante, prin previzionarea cererilor de rambursare aferente proiectelor care
urmează a se contracta din sumele suplimentare redistribuite POR, riscul de dezangajare ar putea fi
redus cu aproximativ 3% față rezultatul obținut în cadrul primei variante a acestui scenariu.
Tabelul 90 – Estimarea riscului de dezangajare la nivel de program în cazul celui de-al doilea scenariu
Riscul de dezangajare în scenariul II - influența corecțiilor și economiilor (19,62% în cazul proiectelor finalizate)
Varianta I: Riscul de dezangajare în cazul luării în
considerare a cererilor de rambursare aferente
contractelor semnate la 31 ianuarie 2014
Regulă

Planul financiar
post Reg. (CE)
539/2010 (lei)

-

317.086.900,00

2008

n+3

1.954.251.686,80

475.843.160,00

2009

n+3

2.111.771.265,33

634.173.800,00

2010

n+3

2.463.275.279,69

2011

n+3

2.603.926.133,07

527.147.826,80

2012

n+3

3.059.616.062,64

2.638.919.092,14

2013

n+2

4.687.341.395,88

An

2007

Avans de la CE
(lei)

Ținta minimă de
absorbție (lei)

Riscul cumulat de
Valoarea estimată a cererilor de
dezangajare fără a lua
rambursare până la 31 decembrie
în calcul contractarea
2015, fără a lua în calcul
sumelor realocate din
contractarea sumelor realocate din
POS T și POS Mediu
POS T și POS Mediu (lei)
(lei)

Varianta II: Riscul de dezangajare în cazul luării în considerare
a cererilor de rambursare aferente contractelor semnate la
31 ianuarie 2014, dar și a celor rezultate în urma contractării
sumelor realocate din POS T și POS Mediu
Valoarea estimată a cererilor de
Riscul cumulat de
rambursare până la 31 decembrie
dezangajare în condițiile
2015, inclusiv a cererilor de
contractării sumelor
rambursare rezultate în urma
realocate din POS T și
contractării sumelor realocate din
POS Mediu (lei)
POS T și POS Mediu (lei)

-

5.102.194.371,83

7.659.867.998,33

2014

7.706.120.504,90

12.143.392.878,39

4.437.272.373,49

12.246.208.346,68

4.540.087.841,78

2015

16.880.181.823,42

14.601.668.966,45

(2.278.512.856,97)

15.092.242.874,86

(1.787.938.948,56)

16.880.181.823,42

14.601.668.966,45

(2.278.512.856,97)

15.092.242.874,86

(1.787.938.948,56)

Total

16.880.181.823,42

1.427.103.860,00

7.659.867.998,33

Sursa: Evaluarea intermediară POR II pe baza datelor furnizate de AM POR

Scenariul III (Execuția bugetară a proiectelor de 80,38% cumulată cu întârzieri de 5 luni în
implementarea proiectelor)
După cum se poate constata din tabelul de mai jos, întârzierile în implementarea proiectelor nu par să
aibă un efect semnificativ asupra riscului cumulat de dezangajare, posibil și datorită faptului că AM
POR a luat măsurile necesare astfel încât sumele previzionate a fi plătite să fie absorbite, deși cu
întârziere. Efectele întârzierilor la nivel de proiect se vor resimți în 2015.
Tabelul 91 – Estimarea riscului de dezangajare la nivel de program în cazul celui de-al treilea scenariu
Riscul de dezangajare în scenariul III - influența corecțiilor și economiilor (19.62%) și a întârzierilor (5 luni)
Varianta I: Riscul de dezangajare în cazul luării în
considerare a cererilor de rambursare aferente
contractelor semnate la 31 ianuarie 2014
Regulă

Planul financiar
post Reg. (CE)
539/2010 (lei)

-

317.086.900,00

2008

n+3

1.954.251.686,80

475.843.160,00

2009

n+3

2.111.771.265,33

634.173.800,00

2010

n+3

2.463.275.279,69

2011

n+3

2.603.926.133,07

527.147.826,80

2012

n+3

3.059.616.062,64

2.638.919.092,14

2013

n+2

4.687.341.395,88

An

2007

Avans de la CE
(lei)

Ținta minimă de
absorbție (lei)

Riscul cumulat de
Valoarea estimată a cererilor de
dezangajare fără a lua
rambursare până la 31 decembrie
în calcul contractarea
2015, fără a lua în calcul
sumelor realocate din
contractarea sumelor realocate din
POS T și POS Mediu
POS T și POS Mediu (lei)
(lei)

Varianta II: Riscul de dezangajare în cazul luării în considerare
a cererilor de rambursare aferente contractelor semnate la
31 ianuarie 2014, dar și a celor rezultate în urma contractării
sumelor realocate din POS T și POS Mediu
Valoarea estimată a cererilor de
Riscul cumulat de
rambursare până la 31 decembrie
dezangajare în condițiile
2015, inclusiv a cererilor de
contractării sumelor
rambursare rezultate în urma
realocate din POS T și
contractării sumelor realocate din
POS Mediu (lei)
POS T și POS Mediu (lei)

-

5.102.194.371,83

7.659.867.998,33

2014

7.706.120.504,90

9.708.536.988,96

2.002.416.484,06

9.708.536.988,96

2.002.416.484,06

2015

16.880.181.823,42

14.133.790.551,11

(2.746.391.272,31)

14.544.228.763,71

(2.335.953.059,72)

16.880.181.823,42

14.133.790.551,11

(2.746.391.272,31)

14.544.228.763,71

(2.335.953.059,72)

Total

16.880.181.823,42

1.427.103.860,00

7.659.867.998,33

Sursa: Evaluarea intermediară POR II pe baza datelor furnizate de AM POR

În cazul acestui scenariu riscul total de dezangajare este de 16,27% dacă se iau în calcul numai
sumele contractate la sfârșitul lunii ianuarie 2014, respectiv 13,84% dacă se are în vedere și
cuantumul cererilor de rambursare aferente noilor proiecte ce urmează a fi contractate din sumele
suplimentare alocate POR (240 milioane euro).
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Situația la nivel de AP/ DMI
Unele axe prioritare și domenii majore de intervenție (a se vedea tabelele 1-19 din Anexa 52)
contribuie mai mult la riscul de dezangajare total cumulat în contextul scenariului de bază. În valori
absolute AP 5 și AP 4, urmate de AP 3 contribuie cel mai mult la acest risc. În termeni absoluți AP 6
nu contribuie semnificativ la rata de dezangajare, dar 14% din alocarea acesteia este într-o situație de
risc. AP 1 și AP 2 nu contribuie la riscul de dezangajare a programului.
Cinci domenii majore de intervenție (DMI 1.1, DMI 2.1, DMI 3.1, DMI 4.2 și DMI 5.1) nu contribuie la
riscul de dezangajare la nivel de program. Spre deosebire de acestea, cele mai multe fonduri FEDR
se pare că se vor dezangaja în cadrul DMI 3.4 și DMI 4.1. În cazul DMI 3.4 riscul de dezangajare se
reduce semnificativ în condițiile contractării sumelor realocate din POS Transport și POS Mediu.
Situația la nivel de regiuni
Aceeași abordare, oarecum artificială, a fost utilizată pentru a estima care regiune contribuie mai mult
la riscul de dezangajare (prin prisma proiectelor implementate în cadrul acestora)80. După cum se
poate observa în tabelele 20-27 din Anexa 52, în cazul în care analiza ia în considerare calendarul
cererilor de rambursare existent la 31 ianuarie 2014 (prima variantă în cadrul scenariului de bază),
doar regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia nu contribuie la riscul de dezangajare la nivel de program.
Nu aceeași situație este înregistrată în special în regiunile București-Ilfov, Sud-Est și Nord-Vest (în
această ordine), care absorb fonduri semnificativ sub ”ținta” aferentă.
Situația se schimbă dacă se ia în calcul cuantumul cererilor de rambursare previzionate a se elabora
în urma contractării sumelor suplimentare alocate POR81 (240 milioane euro). În acest caz, celor două
regiuni care nu contribuie la riscul de dezangajare li se adaugă și regiunile Sud-Vest, Vest și Centru.
Menționăm că scenariile schițate mai sus la nivel de program pot fi considerate realistoptimiste, având în vedere că și alți factori pot avea un efect, într-adevar, mai mic, asupra ritmului de
cheltuire a bugetului proiectelor/ programului, mai precis:
1. Întârzierile în procesarea cererilor de rambursare și de plată înaintate de către
beneficiari. După cum se menționa în capitolele anterioare, pentru o mare parte dintre
proiectele incluse în portofoliul POR (66% dintre proiectele care au înaintat cel puțin o cerere
de rambursare și cărora li s-a efectuat cel puțin o plată), plățile au fost autorizate într-un
interval de 51-100 de zile (dublu față de durata procedurală);
2. Intervalul de timp necesar la sfârșitul fiecărui an pentru elaborarea cererilor de plată și
de cheltuieli (cu excepția anului 2015, când acestea vor putea fi înaintate Comisiei
Europene până la jumătatea anului 2016), de către AM POR şi Autoritatea de Certificare şi
Plată în vederea transmiterii acestora către CE. Această etapă poate dura până la 2 luni ceea
ce înseamnă că plățile planificate a fi transmise către beneficiari în această perioadă
(noiembrie și decembrie 2014) nu vor putea fi cuprinse în cererile de plată transmise către CE
până la finalul anului82 și deci nu contribuie la evitarea dezangajării:
3. Rambursările CE către ACP aferente POR sunt, de regulă, mai mici decât valoarea cererilor
de plată înaintate. Aceste diferențe nu sunt semnificative – în medie valoarea cererii de plată
se rambursează în proporție de 97-98%.

Această analiză nu a luat în calcul Axa prioritară 6. Asistență Tehnică și DMI 5.3.
Sumele suplimentare alocate POR din alte programme operaționale au fost distribuite la nivelul fiecărei regiuni conform
alocării financiare regionale. Similar, cuantumul cererilor de rambursare (aferente sumelor suplimentare alocate POR) a fost
distribuit la nivelul fiecărei regiuni pe baza aceluiași algoritm prin care se stabilesc alocările financiare regionale.
82
Conform Art. 93 al Regulamentului Cadru: ” 1 . Comisia va dezangaja din oficiu orice parte dintr-un angajament bugetar
pentru un program operațional care nu a fost utilizat pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care
nu i s-a transmis nici o cerere de plată în conformitate cu Articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează
anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la paragraful (2).”
80
81
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8.1.3 Concluzii
[1]

Relaxarea regulii n+3/ n+2 are efecte pozitive pe termen scurt (pentru dezangajarea posibilă la
finalul anului 2013 și 2014), dar, dacă luăm în considerare plățile estimate la finalul lunii
ianuarie 2014, inclusiv alocarea suplimentară de 240 de milioane de euro, acest risc nu este
eliminat în totalitate pentru anul 2015 (până la finalul căruia trebuie decontate alocările
semnificative aferente anilor 2012 și 2013). După cum este menționat și în alte secțiuni ale
acestui raport (de exemplu secțiunea 5.4.3), ritmul lent al contractării din primii ani de
implementare nu a creat condițiile necesare pentru atingerea țintei de absorbție până la finalul
programului. Totuși, riscul de dezangajare ar putea fi evitat în condițiile contractării cu
celeritate a sumelor alocate suplimentar din alte programe, a unei planificări riguroase a
calendarului cererilor de rambursare, a respectării cu strictețe a acestuia de către beneficiarii
POR și a unei monitorizări continue a situației plăților la nivelul OI și AM POR.

[2]

Deși nivelul de progres (de contractare a fondurilor disponibile) era, la finalul lunii ianuarie
2014 de 105%, și chiar aproape de 123% în cazul unor DMI (de exemplu, DMI 2.1), acest nivel
de (supra)contractare nu este suficient pentru a asigura absorbția fondurilor disponibile pentru
POR 2007-2013, în special având în vedere nivelul de execuție bugetară a proiectelor
(economii și corecții) și în pofida faptului că o posibilă rată de absorbție de 97% ar constitui o
performanță.

[3]

Elementul care contribuie cel mai mult la riscul de dezangajare în cadrul POR este rata de
execuție a bugetelor FEDR la nivel de proiect. Acest fenomen indică o serie largă de aspecte,
cele mai importante fiind (a se vedea și secțiunea următoare) dificultatea de a estima cât mai
aproape de realitate costurile aferente proiectului, dificultatea de a defini (de către AM POR/
MFE) și identifica (de către solicitant și beneficiar) cheltuielile eligibile, precum și capacitatea
mai redusă a asesorilor de cereri de finanțare de a evalua bugetele acestora. La nivel sistemic,
acest fenomen are și efecte negative asupra planificării bugetului național (prin estimarea
incorectă a sumelor dedicate co-finanțării), precum și asupra eforturilor financiare pentru a
acoperi unele costuri (de exemplu, TVA pentru instituțiile publice) și corecțiile aplicate.

[4]

Întârzierile înregistrate în implementarea proiectelor au un efect asupra riscului de
dezangajare, dar nu la fel de mare ca rata de execuție a bugetului FEDR.

8.1.4 Recomandări
[1]

În perioada curentă de programare se recomandă contractarea în regim de urgență a tuturor
fondurilor încă disponibile (pentru AP/ DMI pentru care nivelul de contractare este de sub
100%).

[2]

Este necesar ca riscul real de dezangajare (care ia în calcul condițiile reale de implementare)
să fie monitorizat lunar, pentru a se putea lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare de
maximizare a absorbției: de exemplu contractarea de noi proiecte mature aflate pe lista de
rezervă, inclusiv prin realocarea de fonduri între DMI/ AP, stoparea supracontractării (instituție
responsabilă: Autoritatea de Management POR)

[3]

Este necesară o monitorizare foarte atentă a proiectelor pentru a se observa în cel mai scurt
timp posibil dacă și care dintre acestea sunt într-o situație de risc care poate duce la rezilierea
contractului de finanțare, astfel încât fondurile disponibilizate într-un astfel de scenariu să
poată fi absorbite prin intermediul altor proiecte/ contracte. (instituție responsabilă: Autoritatea
de Management POR și OI POR)

[4]

Măsurile aplicate pentru evitarea dezangajării trebuie să se concentreze asupra AP/ DMI/
regiunilor care contribuie mai mult la riscul de dezangajare, așa cum au fost acestea
identificate în cadrul analizei de față. (instituție responsabilă: Autoritatea de Management
POR).
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8.2 Etapele circuitului
fluiditatea plăților

financiar

generatoare

de

blocaje

în

8.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE16. Există etape în circuitul financiar care ar putea produce blocaje în fluiditatea plăţilor?

8.2.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Această activitate a presupus evaluarea circuitului financiar la nivelul fiecărei componente, analizând
atât activitatea factorilor implicați în cadrul acestui circuit, cât și procedurile existente și etapele
parcurse în cadrul procesului de plăți.
În realizarea analizei, s-a avut în vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul POR şi
necesitatea asigurării capacităţii de absorbţie a acestor fonduri. Pașii concreți de realizare a acestei
activități au constat în:

 Analiza procedurilor aferente și a fluxurilor financiare;
 Identificarea blocajelor, determinarea cauzelor și formularea de propuneri de remediere.
Verificarea cheltuielilor şi procesarea/ verificarea plăţilor se efectuează în baza procedurilor care
transpun prevederile Regulamentelor CE, precum şi în baza legislaţiei naţionale în vigoare. Pe
parcursul implementarii POR se constată că în pofida disponibilității unui sistem de control financiar
solid, statutat în baza unor proceduri detaliate și complexe, există în continuare posibilitatea unor
blocaje în fluiditatea plăţilor. Aceste blocaje apar la oricare dintre niveluri, şi anume, al CE, ACP, AM/
OI sau al beneficiarilor.
Pentru a determina etapele din circuitul financiar care afectează fluiditatea plăților sau care în timp ar
putea determina chiar blocaje au fost avute în vedere particularităţile circuitului financiar, în special în
cazul proiectelor finanţate din axele prioritare 1-5. Pentru a identifica eventualele blocaje în circuitul
financiar al POR, au fost analizate responsabilitățile entităților implicate în managementul financiar,
dar și procedurile aferente, cu accent pe relevanța și eficacitatea acestora.
În capitolul aferent analizei perioadei de timp dintre depunerea proiectului și finalizarea acestuia (lead
time analysis, a se vedea capitolul 5, secțiunea 5.4) s-a efectuat deja o analiză a procedurilor
relevante POR, inclusiv a celor aferente managementului financiar, pentru a reliefa în principal
diferențele existente între termenele stabilite procedural și termenele efective, înregistrate în diverse
etape ale implementării proiectelor POR. Această secțiune furnizează informații care explică
întârzierile constatate în cadrul celei de-a cincea etape analizate în capitolul mai sus menționat,
respectiv în etapa de autorizare și efectuare a plăților.
Analiza circuitului financiar este abordată prin prisma celor trei componente principale:
1. Fluxul financiar dintre Comisia Europeană și România, prin Autoritatea de Certificare și Plată;
2. Fluxul financiar dintre Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritatea de Management a POR și
3. Fluxul financiar dintre Autoritatea de Management a POR și beneficiarii POR.
Analiză și constatări
Cele trei componente ale fluxului financiar sunt interdependente, astfel că disfunctionalități înregistrate
la nivelul uneia pot provoca efecte negative asupra funcționării eficiente a celorlalte, afectând astfel
întregul flux financiar.
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Fluxul financiar dintre Comisia Europeană și România, prin Autoritatea de Certificare și Plată
Din analiza sistemului de management financiar al POR reiese organizarea acestuia în baza a trei
aspecte principale: planificarea, managementul și controlul. În cadrul sistemului de management
financiar funcționează trei categorii diferite de plăți realizate de Comisia Europeană către România
(prin Autoritatea de Certificare și Plată):

 Prefinanțarea
 Plățile intermediare
 Plata soldului final
Prefinanțarea85 de 9% din contribuția
fondurilor structurale la POR, pusă la
dispoziția programului în primii trei ani
ai actualei perioade de programare
(2007-2009), a avut rolul de a susține
demararea eficientă a implementării
POR și un flux financiar adecvat, dar
și de a preîntâmpina potențialele
blocaje care pot apărea din cauza
indisponibilității fondurilor la nivel
național în etapa incipientă de
implementare a programului.
De asemenea, regulile impuse privind
asigurarea fluxului financiar dintre
Comisia Europeană și România și în
particular
aplicabile
plăților
intermediare, crează bune premise
pentru
identificarea
timpurie
a
potențialelor deficiențe care ar putea
afecta managementul financiar al
POR.

Reguli privind plăţile efectuate de Comisia Europeană



Efectuarea de către Autoritatea de Certificare și Plată a unei
cereri de plată intermediare, întocmirea declaraţiei de cheltuieli
și transmiterea acestora către Comisie;



Respectarea procentului aferent contribuţiei din Fondurile
Structurale destinată POR83



Elaborarea de către Autoritatea de Management a raportului
anual de implementare a POR și transmiterea acestuia către
Comisie;



Obținerea avizului Comisiei Europene în ceea ce privește
cheltuielile declarate în Cererea de plată respectă (art. 226 din
Tratat)



Elaborarea rapoartelor anuale de control ale Autorității de Audit
care să constate conformitatea sistemelor de management şi
control ale POR;



Transmiterea de către Autoritatea de Certificare şi Plată către
Comisia Europeană a trei Cereri de Plată Intermediare pe an,
ultima cerere aferentă anului în curs trebuind să fie depusă cel
mai târziu până pe data de 31 Octombrie a anului respectiv;



Anexarea la cererile de plată intermediare a declarației de
cheltuieli, care trebuie să includă pentru fiecare axă prioritare a
POR: a) suma totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către
beneficiari în vederea implementării proiectelor; b) suma
reprezentând cofinanţarea naţională plătită sau datorată
beneficiarilor, conform regulilor de co-finanţare stabilite84.

Referitor la potențialele blocaje care
apar în fluiditatea plăților la acest
nivel, acestea rezidă în principal din
neîndeplinirea
condițiilor
administrative, tehnice și financiare
enunțate mai sus. În ceea ce privește blocajele financiare înregistrate la nivelul implementării POR,
acestea au apărut într-o primă etapă la nivelul AP 2 pe parcursul anului 2011. Astfel, ca urmare a unei
misiuni de audit și a constatării unor deficiențe majore în sistemul de achiziții publice aferente
proiectelor din cadrul AP 2 (de exemplu, recurgerea nejustificată la procedura accelerată, criterii de
selecție discriminatorii, etc), Comisia Europeană a recurs la întreruperea plăților intermediare aferente
acestei axe prioritare (începând cu luna iunie 2011), procesul de transmitere a rambursărilor la nivelul
AP 2 fiind reluat în decembrie 2011. Pe durata întreruperii plăților intermediare de la CE, proiectele au
fost susținute din fonduri naționale de stat (Trezorerie), provenite din procedurile de privatizare.

Suma totală a prefinanţării împreună cu plăţile intermediare efectuate de către CE nu trebuie să depăşească 95% din
contribuţia stabilită a Fondurilor Structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (Manualul privind Fluxul Fondurilor şi
Execuţia Plăţilor Cod PO/VII/AM/1)
84
Cheltuielile efectuate de către beneficiari trebuie să fie justificate prin facturi sau prin documente contabile la o valoare
echivalentă cu suma solicitată în Cererile de rambursare.
85
Prefinanţarea acordată de către Comisia Europeană în cadrul POR va trebui recuperată integral până la închiderea
programului.
83

235

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Suspendarea POR86 din cursul anul 2012 cu repercusiuni asupra fluxului financiar a rezultat în
principal din neconformitatea sistemului de management și control al POR constatată ca urmare a
misiunilor de audit efectuate de către Serviciile Comisiei Europene 87. În aceste condiții, Comisia
Europeană a impus o serie de măsuri corective care au vizat atât procedurile, organizarea și
operaționalizarea sistemului de verificare a achizițiilor publice, cât și măsuri de asigurare a
conformității sistemului de management și control al POR. Acestea au fost urmate de adoptarea de
către AM POR a unor măsuri ce au vizat îmbunătățirea sistemului de verificare a achizițiilor publice 88,
cât și îmbunătățirea sistemului de management și control în general prin revizuirea procedurilor
aferente.
Suspendarea plăților aferente POR de către Comisia Europeană a creat disfuncționalități la nivelul
plăților interne, România fiind nevoită să apeleze la surse naționale de finanțare pentru a evita blocaje
majore în efectuarea plaților către beneficiarii proiectelor. Astfel, fondurile necesare efectuării plăţilor
au fost asigurate prin sume din vărsăminte din privatizare alocate pe baza unor hotărâri de guvern 89,
cu termene de rambursare foarte stricte. Practic, sumele provenite din vărsămintele din privatizare au
constituit măsuri financiare menite să securizeze fluxul de plăți și să conducă la creșterea gradului de
absorbție a fondurilor alocate POR. Întârzierile înregistrate la nivelul procedurilor de promovare,
avizare şi aprobare a HG menționate anterior au condus la întârzieri în obţinerea fondurilor necesare
efectuării plăților și, în final, la efectuarea cu întârziere a acestora către beneficiari.
Potențialele blocaje care ar putea apărea în cadrul fluxului financiar, se regăsesc cu precădere la
nivelul procesului de reconstituire a vărsămintelor din privatizare. Conform reglementărilor,
reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite (AM
POR) prin intermediul ACP, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii
către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente POR. În cazul în care sumele rambursate de Comisia
Europeană nu acoperă integral suma primită de ordonatorul principal de credite, restituirea
vărsămintelor din privatizare se asigură din bugetul propriu al acestuia, situație care, pe de o parte,
impune eficacitate și eficiență ridicate în privința efectuării plăților către beneficiari, iar pe de altă parte
exercită o presiune ridicată asupra bugetului ordonatorului principal de credite.
Deși, pe durata suspendăriii plăților de la CE au fost diponibilizate fonduri la nivel național pentru
efectuarea plăților, din cauza problemelor de eficiență în disponibilizarea acestor fonduri s-a ajuns la
întârzieri și chiar blocaje în efectuarea plăților interne. Totuși, de-a lungul perioadei 2009-2013 se
constată un ritm constant de rambursare FEDR de către CE pe baza sumelor FEDR certificate de
ACP. Astfel, la finalul anului 2013 se constată un procent de rambursare de către CE de 93,95% din
sumele certificate de ACP.
Tabelul 92 – Situația privind rambursările de la Comisia Europeană versus sumele certificate de ACP (2008-2013)
Situația privind rambursările de la Comisia Europeană versus sumele certificate de ACP (2008-2013)
An

FEDR declarat de
AMPOR - euro

FEDR declarat de FEDR certificat de FEDR certificat de
AMPOR - lei
ACP - euro
ACP - lei

FEDR rambursat
de CE - euro

FEDR rambursat
de CE - lei

2008

2.795.912,94

11.710.122,15

2.795.912,94

11.710.122,17

2.795.912,94

11.710.122,17

2009

24.595.644,17

104.290.342,73

23.868.394,13

101.263.029,39

23.868.394,16

101.263.029,50

2010

220.785.790,34

950.058.439,74

220.685.148,15

949.676.904,85

220.685.147,91

949.676.904,61

2011

334.674.151,04

1.452.421.273,15

268.324.707,45

1.163.678.901,30

268.273.330,65

1.163.383.668,74

2012

551.624.470,81

2.425.577.176,02

680.772.230,27

3.003.568.006,59

677.981.107,85

2.986.719.062,03

2013

568.831.216,02

2.522.356.687,50

582.992.034,01

2.454.885.544,42

452.962.021,03

2.007.296.890,86

TOTAL

1.703.307.185,32

7.466.414.041,29

1.779.438.426,95

7.684.782.508,72

1.646.565.914,54

7.220.049.677,91

Sursa: DLC Aplicație-CE rambursat, ianuarie 2014

Prin aplicarea articolului 92 din Regulamentul 1083/2006, privind suspendarea plăților, aplicabil tuturor cheltuielilor realizate în
cadrul POR, cu excepția contractelor de lucrări aferente Axei Prioritare 2, publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice
(SEAP) înainte de 1 octombrie 2011.
87
Misiunile de audit derulate pe parcursul anului 2012 au vizat atât funcționarea instituțiilor implicate în verificarea ex-ante a
achizițiilor publice (ANRMAP și UCVAP), eficiența verificărilor achizițiilor publice realizate de către autoritatea de management,
cât și funcționarea sistemului de management și control al POR în ansamblu.
88
De exemplu emiterea Instrucțiunii 88/27.07.2012 prin care s-au inființat la nivelul Organismelor Intermediare unitățile de
verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese în cadrul serviciului de verificare proiecte
89
Hotărârea 21/ 2012, Hotărârea 367/ 2012, Hotărârea 706/2012.
86

236

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Fluxul financiar dintre Autoritatea de Certificare și Plată și Autoritatea de Management POR
Din punct de vedere procedural asigurarea fluxului financiar dintre ACP și Autoritatea de Management
depinde în mare măsură de respectarea termenelor și de corectitudinea documentelor transmise între
ACP, Autoritatea de Management, Organismele Intermediare și beneficiari. În acest sens, este
important de menționat că cererile de fonduri (prefinanțare, cereri de rambursare/ cereri de plată) ale
AM către ACP se fac pe baza cash flow-ului de prefinanțare, respectiv a cash flow-ului centralizat de
cereri de rambursare. Baza de pornire în elaborarea acestor documente aferente cererilor de fonduri
se află la nivelul beneficiarului, astfel încât corectitudinea informațiilor oferite de acesta și eficiența în
procesul de transmitere a informațiilor influențează direct procesul de efectuare a plăților la nivelul
ACP-AM. Din analiza procedurilor aferente managementului financiar și a constatărilor efectuate pe
parcursul evaluării au fost identificate câteva situații care au determinat întârzieri și/ sau blocaje la
acest nivel și care presupun în continuare un potențial risc, având în vedere că nu sunt încă eliminate:

 Întârzieri în elaborarea cererilor de prefinanțare la nivel de Beneficiar;
 Întârzieri în depunerea graficelor de rambursare aferente la nivel de proiect;
 Depunerea unor grafice de rambursare care nu corespund implementării efective tehnice și
financiare a proiectelor.
Un grad mai ridicat de disponibilizare a fondurilor din bugetul național ar asigura o fluidizare a
circuitului financiar dintre ACP și AM POR. Ca o măsură luată pentru asigurarea sumelor necesare
efectuării plăților către beneficiari (în perioadele în care plățile CE erau suspendate) și stimularea
absorbției, începând cu anul 2011 (prin Hotărârea Nr. 803 din 04.08.2011) s-a apelat la vărsămintele
(sau veniturile) din privatizare, constituite în bugetul Trezoreriei Statului în lei și euro. Aceste fonduri
au fost puse la dispoziția AM pentru plata rambursărilor, nu și a prefinanțărilor90. Acest sistem este
menținut și în prezent, prima hotărâre de guvern privind alocarea de vărsăminte din privatizare pentru
lunile ianuarie și februarie din 2014 (HG 33/2014) fiind deja adoptată91.
În pofida efectelor pozitive pe termen lung, acest sistem a generat pe termen scurt întârzieri în circuitul
financiar dintre AM POR și ACP, în condițiile în care adoptarea cu întârziere a HG a împiedicat
transferul la timp a fondurilor necesare de la MFP către AM POR. Totodată, faptul că prefinanțarea nu
a fost eligibilă din vărsamintele din privatizare a generat provocări suplimentare în identificarea și
disponibilizarea la timp a sumelor necesare. Condițiile restrictive de transfer și recuperare a fondurilor
acordate92 au generat o presiune suplimentară asupra procesului de implementare, verificare și
efectuare de plăți.
Un alt efect al implicațiilor bugetare asupra circuitului financiar dintre ACP și AM POR constă în
schimbarea abordării managementului financiar la nivel de program. Astfel, managementul financiar sa bazat mai mult pe cererile de rambursare aflate lunar în curs de procesare la nivelul AM (pe baza
cărora se solicită transferul de fonduri de la ACP către AM POR), întrucât aceste cereri au constituit
baza principală pentru elaborarea de declarații de cheltuieli și cereri de plată ale AM/ ACP către CE.
Pe lângă întârzierile determinate de finalizarea verificării cererilor de rambursare, funcția AM POR de
previzionare pe termen mediu a fondurilor necesare a fi rambursate de către CE a fost slăbită prin
monitorizarea mai puțin regulată a cash-flow-ului la nivel de proiect și a modalității în care modificările
acestuia afectează estimarea absorbției la nivel de program,

Acestea din urmă fiind acoperite din alte conturi alte Trezoreriei, conform Ordinului 94/2013 http://legestart.ro/monitoruloficial/mof-143-2013/ordinul-942013-ministerul-fondurilor-europene/
91
HG 33/22.01.2014, http://www.legex.ro/Hotararea-33-2014-131665.aspx
92
”În situaţia în care sumele alocate pentru o lună, conform art. 1 alin. (1), nu sunt cheltuite integral de AM POR, sumele
transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în luna următoare vor fi diminuate proporţional cu sumele necheltuite în luna
anterioară.” În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaraţiilor de cheltuieli transmise de ACP
în baza declaraţiilor de cheltuieli primite de la AM POR, potrivit dispoziţiilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de
ordonatorul principal de credite cu rol de AM POR, reconstituirea vărsămintelor din privatizare până la sfârşitul perioadei
prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei, din bugetul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012.”
90

237

Raport de evaluare – versiune finală
Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
Contract nr.50/29.04.2013

Fluxul financiar dintre Autoritatea de Management POR și beneficiarii POR
Pe parcursul implementării POR au existat variații în asigurarea unui flux financiar constant între AM și
beneficiari, reflectat îndeosebi de rata de efectuare a plăților interne93. La data de referință a raportului
de evaluare această rată se situa la 46%, reflectând un nivel redus al plăților efectuate. Dacă analizăm
și din punctul de vedere al duratei efectuării plăților, în analiza datelor avute la dispoziție pe parcursul
evaluării prezente se constată o dinamică diferită a plăților efectuate în timp. Astfel dacă în perioada
2008-2010 plățile s-au efectuat în mare parte cu respectarea termenelor procedurale și a contractelor
de finanțare, perioada 2010-2013 a fost marcată de întârzieri în efectuarea plăților (raportat la termenii
procedurali/ contractuali), ajungând uneori și la o durata de un an de zile de la momentul depunerii
cererii de rambursare până la efectuarea propriu-zisă a plății.
Analiza de mai jos prezintă principalele aspecte evidențiate de către organismele implicate în
implementarea POR (OI/ AM) și beneficiari, aspecte care pot constitui cauze ale volumului relativ
scăzut de plăți interne și care au generat și pot genera în continuare deficiențe/ blocaje în fluxul
financiar dintre AM și beneficiar.
Verificarea și procesarea cererilor de rambursare și efectuarea plăților
Așa cum s-a evidențiat în secțiunea de analiză a duratelor procedurale (capitolul 5, secțiunea 5.4),
cele mai mari întârzieri în implementarea programului cu efecte directe asupra fluidității plăților și
îndeplinirii indicatorilor la nivel de proiecte și respectiv program s-au înregistrat la nivelul verificării și
procesării cererilor de rambursare și efectuării plăților. Verificarea cererilor de rambursare este
realizată într-o prima etapă la nivelul Organismului Intermediar (pe baza documentației transmise de
beneficiari), urmată de transmiterea ulterioară a documentației către AM, care la rândul ei o verifică pe
baza de eșantion, avizează și efectuează plățile.
Dublarea procesului de verificare a documentațiilor aferente cererilor de rambursare (la nivel de OI și
AM), calitatea uneori deficitară a documentației transmise de către beneficiari/ OI (care necesită
revizuire ca urmare a solicitărilor de clarificări emise pe durata procesului de verificare), volumul
excesiv de documente justificative încadrate în cuprinsul documentației de rambursare a cheltuielilor,
toate acestea au condus la întârzieri în verificarea cererilor de rambursare și în efectuarea plăților.
De asemenea, la aceste situații au contribuit și deficiențele privind capacitatea instituțională a OI/ AM,
respectiv disponibilitatea și nivelul de pregătire a resurselor umane angajate94. Implementarea
preconizată a unui sistem electronic de depunere on-line a documentelor, deși o măsură adoptată cu
întârziere, ar putea rezolva problema volumului excesiv al documentației depuse. Dacă, ulterior, acest
sistem informatic va facilita și respectarea termenelor procedurale referitoare la procesarea cererilor
de rambursare și efectuarea plăților, rămâne de vazut.
Disponibilitatea fondurilor aferente cererilor de rambursare nu a fost semnalată ca o problemă per se
sau ca factor determinant în apariția întârzierilor în ansamblul procesului privind asigurarea fluxului
financiar. Întârzierile în realizarea plăților interne rezultă mai degrabă dintr-un cumul de factori, așa
cum au fost prezentați mai sus.
Acordarea prefinanțarii la nivel de proiect
După cum probează cercetarea de teren, reducerea, începând din 2009 95, a ratei de prefinanțare de la
30-35% până la 20% și chiar 10% sau 5% în unele cazuri (de exemplu DMI 5.2) a indus dificultăți de
asigurare a fluxului de numerar la nivelul beneficiarilor de proiecte. Această modificare, deși s-a dorit
benefică la nivel de program (în sensul recuperării mai rapide a prefinanțării prin intermediul cererilor
de rambursare96 și, în consecință, a fluidizării fluxului financiar al programului), a fost percepută de

Raportul dintre plățile interne efectuate și finanțarea nerambursabilă contractată
A se vedea capitolul 5, secțiunea 5.4 (analiza instituțională)
95
Ultimul an în care CE a acordat prefinanțare POR.
96
Conform contractului de finanțare, în cazul în care proiectul nu cade sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobată prin
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008, prefinanţarea se va recupera prin deduceri
93
94
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majoritatea beneficiarilor ca o schimbare a regulilor în timpul jocului, schimbare care a necesitat o
reevaluare a nevoii de lichidități și a graficului cererilor de rambursare. Efectele negative au fost cu
atât mai mari, cu cât se pare că sumele aferente prefinanțării au fost diminuate pe parcursul
implementării proiectului în pofida prevederilor contractuale inițiale 97.
În anumite situații, reducerea prefinanțării a condus la apariția unui risc sporit de nerealizare a
activităților, obiectivelor și indicatorilor proiectelor, la blocarea sau întârzierea proiectelor, la costuri
suplimentare şi chiar la renunţarea definitivă la unele proiecte din cauza diminuării resurselor de
finanțare a proiectului în anumite etape de implementare și, în special, în faza de demarare a
proiectului. De asemenea, reducerea prefinanțării a avut impact negativ și asupra plăților interne din
cauza modificării graficelor de rambursare și a întârzierilor apărute în transmiterea cererilor de
rambursarede către beneficiarii proiectelor.
Asigurarea cash flow-ului și a cofinanțării la nivelul beneficiarilor
Problema asigurării cofinanțării și a fluxului de numerar la nivelul beneficiarilor de proiecte rămâne una
actuală, prin lipsa de disponibilitate a sumelor necesare în pofida angajamentelor asumate prin
contractul de finanțare. Criza economică a generat de asemenea dificultăți în asigurarea sumelor de la
bugetul de stat necesare cofinanțării proiectelor, după cum probează rezultatele sondajului realizat în
rândul beneficiarilor POR.
Graficul 110 – Măsura în care asigurarea surselor de cofinanțare a creat dificultăți în implementarea proiectului, pe o
scală de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

Aparent, spre deosebire de sectorul privat, sectorul public beneficiază de o încredere sporită din
perspectiva întregului mecanism de finanţare al POR, practica implementării proiectelor evidențiind că
un credit pentru cofinanţare se obţine mult mai uşor de către o autoritate publică locală decât de
entitățile din sectorul privat. Pentru obţinerea cofinanţării prin creditare aceștia apelează la instrumente
de garantare, sau la garanţii materiale care scumpesc creditul şi, implicit, ridică costurile implementării.
Criza economică a adâncit dificultățile de cash-flow, perturbând graficul cererilor de rambursare și
conducând, în unele cazuri, la imposibilitatea continuării implementării proiectelor98, după cum a fost

procentuale din fiecare cerere de rambursare, în procent de minim 30% din suma considerată eligibilă de AM POR a fiecărei
cereri de rambursare (excluzând TVA).
97
Așa cum s-a constatat din cercetarea de teren.
98
Conform listei de contracte reziliate publicată pe site-ul AM POR, au fost reziliate 184 de contracte, acestea având în total o
valoare de 291.169.255,68 lei.
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relevat de cercetarea în teren. Această realitate a fost surprinsă și de sondajul realizat în rândul
beneficiarilor POR, după cum se poate constata din graficul de mai jos:
Graficul 111 – Măsura în care asigurarea susținerii proiectului din surse proprii până la rambursarea cheltuielilor a
creat dificultăți în implementarea proiectului, pe o scală de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai
mare măsură (% din total eşantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

Procesul de achiziții publice și corecțiile financiare aplicate
Referitor la influența asupra fluxului financiar a economiilor rezultate în urma achizițiilor publice, cât și
a corecțiilor financiare aplicate, acestea pot avea efecte în timp asupra acurateții previziunilor
financiare. Din analiza datelor disponibile pe parcursul evaluării a reieșit că achizițiile publice constituie
un factor perturbator semnificativ atât pentru planificarea fluxului financiar, cât și pentru
implementarea, în general, a proiectelor. Acestea au fost, de altfel, des nominalizate99 de către
beneficiarii proiectelor POR drept un impediment major în implementarea în bune condiții a proiectelor
(în termeni de timp, resurse și indicatori). Același lucru a fost evidențiat și de sondajul realizat în rândul
beneficiarilor POR, după cum se poate vizualiza în graficele de mai jos.
Graficul 112 – Măsura în care mecanismul achizițiilor publice a creat dificultăți în implementarea proiectelor, pe o scală
de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

Dificultățile generate de achizițiile publice în implementarea proiectelor derivă două aspecte majore:

 dificultăți în aplicarea legislației achizițiilor publice, considerată la momentul actual ca fiind greoaie,

interpretabilă și mare consumatoare de timp. De exemplu, licitaţia restrânsă, o soluţie pentru
accelerarea implementării a permis mult subiectivism în interpretare. Practic, această procedură

99

În cadrul focus-grupurilor, interviurilor organizate în cadrul evaluării prezente.
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era permisă pe baza unei note justificative semnate de reprezentantul legal, însă, la verificări,
această urgenţă a fost interpretată diferit, mulţi beneficiari primind corecţii și

 aplicarea corecțiilor financiare100, ca urmare a procedurilor incorecte de achiziții publice organizate
de către beneficiari. În unele cazuri, corecțiile au fost și de 25%, ceea ce a determinat perturbarea
cash flow-ului beneficiarilor, cu efecte negative și asupra prognozelor financiare la nivel de
program.

Graficul 113 – Măsura în care aplicarea corecțiilor financiare a creat dificultăți în implementarea proiectelor, pe o scală
de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
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Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

Analiza efectuată a condus și la identificarea unor aspecte care pot facilita fluiditatea plăților. Cel mai
important factor cu influență pozitivă asupra efectuării plăților este mecanismul decontării cererilor de
plată. Introducerea acestui mecanism atât pentru beneficiarii instituții publice și asociațiile pentru
dezvoltare intercomunitară101, cât și pentru toate celelalte categorii de beneficiari 102 facilitează
fluiditatea fluxului financiar, în special la nivelul plăților interne către beneficiari. Prin diferențierea față
de cererile de rambursare (cererile de plată conțin facturi neplătite de beneficiari pe când cererile de
rambursare cuprind facturi plătite de aceștia103), mecanismul decontării cererilor de plată oferă
posibilitatea ca facturile neplătite de beneficiari să fie decontate în avans, independent de cererile de
rambursare. Mecanismului cererilor de plată contribuie pe termen scurt și mediu la creșterea
absorbției fondurilor și la evitarea unor potențiale blocaje în implementarea proiectelor. Introducerea
acestui mecanism a produs deja o serie de efecte pozitive din punct de vedere al eficienței și
eficacității în implementare: creșterea frecvenței cu care se depun cererile de rambursare, o mai mare
rigurozitate în respectarea graficelor cererilor de rambursare și, nu în ultimul rând, diminuarea
volumului de credite la care apelează beneficiarii pentru plata furnizorilor. Astfel, numai în intervalul 18
aprilie-18 octombrie 2013 au fost depuse 658 de cereri de plată în valoare totală de aproximativ 96,42
milioane euro, ceea ce reprezintă 2,59% din valoarea FEDR alocată POR, respectiv 10,65% din
valoarea țintei de absorbție aferente anului 2013.

Conform Instrucțiunii 60/23.11.2010
Conform Instrucțiunii 105/19.04.2013
102
Conform Instrucțiunii 109/16.09.2013
103
Conform Instrucțiunilor 105/2013 și 109/2013
100
101
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Graficul 114 – Evoluția depunerii cererilor de plată
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Pe termen lung, eficiența mecanismului de decontare a cererilor de plată poate fi pusă sub semnul
intrebării din cauza a trei aspecte principale:

 disponibilitatea și stabilitatea în timp a resurselor financiare necesare acoperirii acestor plăți;
 povara administrativă la nivelul OI și AM POR ca urmare a creșterii volumului de lucru. Acest ultim
aspect poate fi accentuat în timp din cauza inexistenței în mecanismul decontării a unor plafoane
minime lunare pentru facturile depuse spre decontare;

 imposibilitatea curentă de a include cererile de plată în cadrul estimărilor financiare din cauza

inexistenței unei prognoze a cererilor de plată, cash flow-ul fiind elaborat doar pe baza cererilor de
rambursare. Totodată, este posibil ca efectele benefice ale acestei noi proceduri să nu
compenseze efectele negative ale reducerii prefinanțării.

8.2.3 Concluzii
[1]

Mecanismele procedurale la nivelul POR aplicabile managementului financiar și în particular
circuitului financiar crează premise bune pentru identificarea riscului de blocaj și soluționarea
acestuia.

[2]

Implementarea POR din perioada 2007-2013 demonstrează că, în pofida existenței unor
proceduri detaliate și complexe aplicabile managementului financiar, în practică, există încă
riscul apariției unor blocaje determinate de disfuncționalități la nivelul circuitului financiar (CEACP, ACP-AM POR, AM POR-beneficiari).

[3]

Pe parcursul implementării POR au existat variații în asigurarea unui flux financiar constant
între Autoritatea de Management și beneficiari, fapt reflectat îndeosebi în rata de efectuare a
plăților interne. Principalele aspecte care pot constitui cauze ale unui volum relativ redus al
plăților interne și care au provocat și pot provoca în continuare blocaje în circuitul financiar la
nivel de AM-Beneficiar sunt reprezentate de:

 Durata mare (peste termenele procedurale) în procesarea și verificarea cererilor de
rambursare, fapt care conduce și la efectuarea cu întârziere a plăților;

 Diminuarea prefinanțării la nivel de proiect pe parcursul implementării programului care
modifică estimarea inițială a cash flow-ului necesar și perturbă implementarea tehnică și
financiară a proiectelor;

 Dificultăți în asigurarea cash flow-ului și a cofinanțării la nivelul beneficiarilor de proiecte,
acestea fiind cauzate pe de o parte de efectele recesiunii economice și mediul socioeconomic impredictibil, dar și de existenței unor mecanisme limitate de sprijin financiar/
creditare;
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 Existența unui sistem de achiziții publice greoi, mare consumator de timp și interpretabil, cu
efecte negative asupra respectării termenelor și prevederilor contractuale. Existența
numeroaselor corecții financiare aplicate achizițiilor publice reflectă pe de altă parte
capacitatea și expertiza limitate ale beneficiarilor în întocmirea documentației și derularea
procedurilor de achiziții publice.
[4]

Referitor la influența economiilor rezultate în urma achizițiilor publice, dar și a corecțiilor
financiare aplicate asupra circuitului financiar, acestea pot avea efecte negative în timp asupra
acurateții previziunilor financiare.

[5]

Constanța în deciziile privind condițiile financiare aplicabile proiectelor supuse finanțării poate
contribui pe termen lung la implementarea cu succes a programului atât din punct de vedere
tehnic, cât și financiar.

[6]

Introducerea mecanismului decontării cererilor de plată atât pentru beneficiarii instituții publice
și asociațiile pentru dezvoltare intercomunitară, cât și pentru celelalte categorii de beneficiari
facilitează fluiditatea fluxului financiar, în special la nivelul plăților interne către beneficiari.
Inexistența însă a unor prognoze reale privind cererile de plată limitează contribuția acestora la
realizarea cash flow-ului de rambursare.

8.2.4 Recomandări
[1]

Menținerea mecanismului de decontare a plăților pentru următoarea perioadă de programare
ca un sprijin efectiv acordat beneficiarilor de proiecte și ca factor semnificativ în facilitarea
fluidității plaților.

[2]

Întărirea capacității beneficiarilor POR în cadrul actualului ciclu de implementare în ceea ce
privește managementul proiectelor și elaborarea cererilor de rambursare.
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9 Analiza specifică la
regiuni de dezvoltare

nivelul

fiecărei

9.1 Factorii interni și externi care au influențat performanțele POR,
specifici fiecărei regiuni de dezvoltare
9.1.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE17. Care sunt factorii interni și externi care au infleunțat perfomanțele de gestionare și implementare
a programului, specifici fiecărei regiuni de dezvoltare?

9.1.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Cercetarea de teren, atât cea cantitativă cât și cea calitativă, a relevat faptul că factorii interni și externi
analizați în cadrul capitolului 7 (întrebarea de evaluare 10) sunt valabili la nivelul tuturor regiunilor.
Analiza calitativă nu a relevat aspecte specifice (factori specifici sau diferențe majore între acești
factori) la nivel regional. Prin urmare, analiza aferentă acestei întrebări de evaluare s-a bazat pe
informațiile colectate prin intermediul cercetării cantitative (chestionar) de la beneficiari actuali ai
proiectelor
finanțate
prin Graficul 115 – Măsura în care durata de rambursare a cheltuielilor a influențat
POR. Anumiți factori s-au negativ eficiența proiectului, pe o scală de la 1 la 7, unde 1 reprezintă în nicio
manifestat cu diferențe mici măsură, iar 7 în cea mai mare măsură (% din total eşantion)
între regiuni, în timp ce alți
TOTAL
12
9
11
14
12
9
15
18
factorii s-au manifestat cu
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5
5
19
12
18
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18
intensitate sensibil diferită la
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13
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a
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să
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8
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9
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27
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20
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16
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0
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1
În
nicio
măsură
NȘ/NR
ilustrate prin prezentarea
alăturată a rezultatelor uneia Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR
dintre
aceste
întrebări.
Chestionarul aplicat și răspunsurile aferente tuturor întrebărilor care care au stat la baza prezentei
analize sunt incluse în cadrul Anexelor 4 și 5.
Analiză și constatări pe baza factorilor interni și externi specifici fiecărei regiuni de dezvoltare
Regiunea București-Ilfov
Această regiune a înregistrat cele mai mari dificultăți ale proiectelor din punct de vedere financiar și a
fost regiunea cea mai afectată de mecanismul achizițiilor publice. Beneficiarii din această regiune
înregistrează cel mai redus grad de satisfacție privind informațiile primite din partea OI sau AM ca
urmare a adreselor de clarificare transmise, privind informațiile primite în cadrul sesiunilor de instruire
și privind claritatea regulilor de întocmire a cererii de finanțare. Unul din efecte este reprezentat de
faptul că în această regiune se înregistrează cele mai mari dificultăți în elaborarea cererii de finanțare.
De asemenea, această regiune înregistrează cel mai redus nivel de apreciere privind pregătirea de
specialitate a personalului monitorizare proiecte din cadrul OI sau AM.
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La polul opus, beneficiarii din această regiune au înregistrat cel mai ridicat grad de independență a
ideii de proiect de existența unei oportunități de finanțare, au avut cele mai mici dificultăți dintre toate
regiunile în realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, în atingerea țintelor indicatorilor
proiectelor, cel mai ridicat nivel de cunoștințe necesare elaborării unui proiect de investiții și cel mai
ridicat nivel de expertiză al consultanților.
În sinteză, beneficiarii din regiunea București Ilfov au elaborat proiecte bazate pe nevoi stringente, au
avut cele mai mici dificultăți în privința aspectelor tehnice ale elaborării și implementării proiectelor, dar
cele mai mari dificultăți în privința aspectelor financiare ale proiectelor, ale reglementărilor privind
achizițiile publice și ale informațiilor și sprijinului primite din partea OI sau AM.
Efectele financiare ale crizei economice (mărirea TVA-ului, scumpirea
creditelor bancare, îngrădirea accesului la creditele bancare) au fost cel
mai acut resimțite de beneficiarii din cadrul acestei regiuni, un procent
de 58% dintre beneficiari fiind afectați în cea mai mare măsură de acest
factor, față de 29% media la nivel național, respectiv un minim de 21%
în cazul regiunii Centru.
Dificultatea asigurării surselor de co-finanțare, 42% dintre beneficiari
fiind afectați în cea mai mare măsură de acest factor, față de 26% la
nivel național, respectiv un minim de 13% în cazul regiunii Nord Vest.
FACTORI EXTERNI

Dificultatea susținerii proiectului din surse proprii până la rambursarea
cheltuielilor (fluxul de numerar) 67% dintre beneficiari fiind afectați în cea
mai mare măsură de acest factor, față de 37% la nivel național,
respectiv un minim de 28% în cazul regiunii Nord Vest.
Mecanismul achizițiilor publice a creat dificultăți foarte mari pentru 42%
dintre beneficiari, față de 23% la nivel național, respectiv un minim de
19% în cazul regiunii Nord Est. Zero% dintre beneficiari declară că nu au
fost deloc afectați de acest factor, față de 16% la nivel național,
respectiv un maxim de 25% în cazul regiunii Sud Muntenia.

FACTORI EXTERNI

Cunoștințele tehnice necesare elaborării unui proiect de investiții se
situează la un nivel mai ridicat decât în celelalte regiuni. Zero% dintre
participanți au fost foarte afectați de lipsa unor astfel de cunoștințe, față
de 7% la nivel național, respectiv un maxim de 16% în cazul regiunii Sud
Muntenia.
Experiența consultanților (proiectanți, economiști, designeri proiect) este
mai ridicată decât în celelalte regiuni. Zero% dintre participanți au fost
afectați într-o măsură mare sau foarte mare de lipsa de experiență a
consultanților, față de 27% la nivel național, respectiv un maxim de 34%
în cazul regiunii Sud Muntenia.
Cele mai mici dificultăți în realizarea studiului de fezabilitate (zero%
dintre beneficiari indică acest document ca fiind cel mai dificil de realizat,
față de 9% la nivel național și un maxim de 16% în cazul regiunii Sud
Est).
Cele mai mici dificultăți în realizarea proiectului tehnic (8% dintre
beneficiari indică acest document ca fiind cel mai dificil de realizat, față
de 23% la nivel național și un maxim de 29% în cazul regiunii Nord Est).
Cele mai mici dificultăți în atingerea țintelor indicatorilor proiectului (75%
dintre beneficiari nu avut astfel de dificultăți, față de 54% la nivel național
și un minim de 43% în cazul regiunilor Nord Est și Centru).
Dezvoltarea ideii de proiect a avut loc independent de existența
oportunității de finanțare POR pentru cel mai ridicat procent de
beneficiari dintre toate regiunile – 42% față de media națională de 13%,
respectiv un minim de 5% în cazul regiunii Sud Est. Pe de altă parte,
această independență a contribuit la situația în care în această regiune
doar 17% dintre beneficiari consideră că obiectivele de investiții finanțate
prin POR s-au potrivit în cea mai mare măsură cu nevoile acestora, față
de 34% la nivel național și un maxim de 48% în cazul regiunii Sud Est.
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Efectele financiare ale crizei economice (mărirea TVA-ului, scumpirea
creditelor bancare, îngrădirea accesului la creditele bancare) au fost cel
mai acut resimțite de beneficiarii din cadrul acestei regiuni, un procent
de 58% dintre beneficiari fiind afectați în cea mai mare măsură de acest
factor, față de 29% media la nivel național, respectiv un minim de 21%
în cazul regiunii Centru.
Dificultatea asigurării surselor de co-finanțare, 42% dintre beneficiari
fiind afectați în cea mai mare măsură de acest factor, față de 26% la
nivel național, respectiv un minim de 13% în cazul regiunii Nord Vest.
FACTORI INTERNI

Dificultatea susținerii proiectului din surse proprii până la rambursarea
cheltuielilor (fluxul de numerar) 67% dintre beneficiari fiind afectați în cea
mai mare măsură de acest factor, față de 37% la nivel național,
respectiv un minim de 28% în cazul regiunii Nord Vest.
Mecanismul achizițiilor publice a creat dificultăți foarte mari pentru 42%
dintre beneficiari, față de 23% la nivel național, respectiv un minim de
19% în cazul regiunii Nord Est. Zero% dintre beneficiari declară că nu au
fost deloc afectați de acest factor, față de 16% la nivel național,
respectiv un maxim de 25% în cazul regiunii Sud Muntenia.

Regiunea Sud-Est
Toți factorii care au influențat implementarea proiectelor POR și care caracterizează regiunea Sud Est
sunt factori cu influență pozitivă. În această regiune se înregistrează cel mai înalt grad de
complementaritate al proiectelor POR cu proiecte POSDRU, cel mai ridicat nivel de concordanță între
obiectivele finanțate prin POR și nevoile beneficiarilor, cel mai ridicat nivel de satisfacție privin ușurința
înțelegerii regulilor de elaborare a cererii de finanțare și privind răspunsurile primite la adresele de
clarificare adresate OI sau AM.

FACTORI EXTERNI

Grad ridicat de utilizare a unor surse de finanțare complementare. Din
totalul beneficiarilor la nivel național (chestionați prin această cercetare)
care au depus proiecte pe POSDRU, un procent de 42% se află în
regiunea Sud Est.

Pentru 48% dintre beneficiari, obiectivele de investiții finanțate s-au
potrivit cu nevoile acestora în foarte mare măsură, față de doar 34%
medie la nivel național, respectiv un minim de 17% în cazul regiunii
București Ilfov.

FACTORI INTERNI

Un procent de 45% dintre beneficiari au fost satisfăcuți într-o măsură
foarte mare de informațiile primite ca răspuns la adresele de clarificare
adresate OI sau AM, față de 36% la nivel național, respectiv un minim
de 17% în cazul regiunii București Ilfov.
Cel mai ridicat nivel de apreciere a calității ghidului, cu privire la ușurința
înțelegerii regulilor de elaborare a cererii de finanțare, dintre toate
regiunile. Un procent de 27% dintre beneficiari apreciază acest aspect al
ghidului ca fiind foarte bun, față de 19% la nivel național, respectiv un
minim de zero% în cazul regiunii București Ilfov.
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Regiunea Nord Est
În această regiune se înregistrează cel mai scăzut nivel de apreciere din partea beneficiarilor a calității
ghidului dintre toate regiunile și beneficiarii cei mai afectați de nivelul scăzut de expertiză al
consultanților și de durata mare de obținere a avizelor sau autorizațiilor necesare cererii de finanțare.
Beneficiarii din această regiune au întâmpinat cele mai mari dificultăți la întocmirea proiectului tehnic şi
cele mai mari dificultăți în atingerea ţintelor indicatorilor.
La polul opus, în această regiune beneficiarii au fost cel mai puțin afectați de mecanismul achizițiilor
publice, cel mai puţin afectaţi de durata mare de rambursare a cheltuielilor și, la egalitate cu cei din
Regiunea Vest, cel mai puțin afectați de lipsa de pregătire de specialitate a personalului OI/AM de
monitorizare proiecte.
În sinteză, beneficiarii regiunii Nord Est au avut cele mai mari dificultăți în privința unor aspecte tehnice
ale elaborării și depunerii proiectului şi în privința atingerii ţintelor indicatorilor de proiect, dar cele mai
mici dificultăți financiare generate de durata de rambursare a cheltuielilor și cele mai mici probleme
privind mecanismul achizițiilor publice.
Beneficiarii care au întâmpinat cele mai mari dificultăţi în atingerea
ţintelor indicatorilor (33% dintre beneficiari au întâmpinat dificultăți în
acest sens, faţă de 27% media naţională, respectiv un minim de 22% în
cazul regiunii Sud Vest).
Dintre toate regiunile, beneficiarii cei mai afectaţi de lipsa de experiență
a consultanților:
- 14% dintre beneficiari au fost foarte afectați de acest factor, față
de media națională de 9%, respectiv un minim de 3% în cazul
regiunii Vest
- Doar 7% dintre beneficiari se declară neafectați de acest factor,
față de media națională de 18%, respectiv maxime regionale de
23%
FACTORI EXTERNI

Durata mare de obținere a avizelor sau autorizațiilor necesare depunerii
proiectului a afectat cel mai mult beneficiarii din această regiune
- 17% dintre beneficiari au fost foarte afectați de acest factor, față
de media națională de 12%, respectiv un minim de 2% în cazul
regiunii Sud Vest
- doar 7% dintre beneficiari se declară neafectați de acest factor,
față de media națională de 10%, respectiv un maxim de 25% în
cazul regiunii București Ilfov
Dificultăți tehnice: beneficiarii care au care au considerat proiectul tehnic
ca fiind cel mai dificil de realizat, dintre toate regiunile (29% dintre
beneficiari au întâmpinat cele mai mari dificultăți în realizarea proiectului
tehnic, față de media națională de 23%, respectiv un minim de 8% în
cazul regiunii București Ilfov). Acest factor este corelat cu cel al
insatisfacției privind nivelul de experiență al consultanților, acest nivel
fiind un element care a contribuit la dificultățile menționate.

FACTORI EXTERNI

Mecanismul achizițiilor publice a creat beneficiarilor regiunii Nord Est
cele mai mici dificultăți în implementarea proiectului (19% dintre
beneficiari au fost foarte afectați de acest factor, față de 23% media
națională, respectiv un maxim de 42% în cazul regiunii București Ilfov).

FACTORI INTERNI

Beneficiarii cei mai afectați dintre toate regiunilor de neclaritatea ghidului
și a amendamentelor aduse acestuia (18% dintre beneficiari au fost
foarte afectați de acest factor, față de 10% media națională respectiv un
minim de 4% în cazul regiunii Sud Muntenia)
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FACTORI INTERNI

18% dintre beneficiari au fost foarte afectați de acest factor, față
de media națională de 10%, respectiv un minim de 4% în cazul
regiunii Sud Muntenia
doar 5% dintre beneficiari se declară neafectați de acest factor,
față de media națională de 14%, respectiv un maxim de 22% în
cazul regiunii Nord Vest

La egalitate cu regiunea Vest, cel mai mic procent de beneficiari afectați
foarte mult de lipsa de pregătire a personalului OI/AM monitorizare
proiecte (zero% față de 3% la nivel național, respectiv un maxim de 25%
în cazul regiunii București Ilfov).
Dintre toate regiunile, cel mai mic procent de beneficiari care consideră
că durata de rambursare a cheltuielilor a influențat negativ în foarte
mare măsură eficiența proiectului (doar 5% dintre beneficiari faţă de
12% la nivel național)

Regiunea Vest
Regiunea cu cei mai mulţi beneficiari care au dezvoltat ideea de proiect într-un context mixt - atât
independent de oportunitatea de finanțare cât și inspirați de această oportunitate. În această regiune
colaborarea cu consultanți externi a fost cel mai intens utilizată. Beneficiarii din această regiune au
fost cel mai puțin afectați de anumite aspecte financiare – finanțarea insuficientă de la bugetul de stat,
respectiv inaccesbilitatea unor linii de credit. În această regiune se înregistrează printre cele mai
ridicate grade de satisfacție privind colaborarea cu OI și AM.

FACTORI EXTERNI

Analiza cost-beneficiu a ridicat cele mai mari dificultăți beneficiarilor din
regiunea Vest, comparativ cu toate celelalte regiuni. Un procent de 35%
dintre beneficiarii acestei regiuni consideră analiza cost-beneficiu ca
fiind cel mai dificil de realizat document, comparativ cu 25% la nivel
național.

FACTORI EXTERNI

Aspecte financiare: beneficiarii cel mai puțin afectați în implementare de
finanțarea insuficientă de la bugetul de stat (13% dintre beneficiari au
fost foarte afectați de acest factor, față de media națională de 19%).
Inaccesibilitatea unor linii de credit a fost resimţită cel mai puţin ca factor
care a afectat eficiența proiectului (5% dintre beneficiari au fost foarte
afectați de acest factor, față de 13% media națională).
Regiunea cu cel mai înalt grad de utilizare a consultanților externi: cel
mai mare procent de proiecte tehnice realizate de consultanți externi
(73% față de 61% la nivel național), de analize cost-beneficiu (75% față
de 63%) și cereri de finanțare (70% față de 59%).
Corelând acest aspect cu faptul că beneficiarii din regiunea Vest
înregistrează printre cele mai puține nemulțumiri în legătura cu
consultanții externi (locul doi, după regiunea București Ilfov) rezultă un
factor pozitiv constând într-o colaborare eficace beneficiari – consultanți.

FACTORI INTERNI

După regiunea Sud Muntenia, cel mai mare procent de beneficiari foarte
satisfăcuți de informațiile primite de la personalul OI (55% față de 57%
SM şi 47% la nivel naţional).
Dupa regiunea Sud Est, cel mai mare procent de beneficiari foarte
satisfăcuți de informatiile primite ca urmare a adresele de clarificare
către OI sau AM (43% față de 45% SE şi 36% la nivel naţional).
La fel ca și în regiunea Nord Est, zero% beneficiari consideră că lipsa de
pregătire de specialitate a personalului OI/AM din monitorizare POR a
influențat negativ foarte mult eficiența proiectului.
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Pe locul 2 (58%) după București Ilfov (67%) și peste media națională
(44%) beneficiarii din regiunea Vest consideră comunicarea cu OI/AM
un factor care nu a afectat negativ deloc eficiența proiectului.
Regiunea Sud Muntenia
Beneficiarii din regiunea Sud Muntenia au fost cel mai mult afectaţi de lipsa cunoştinţelor profesionale
necesare elaborării unui proiect de investiţii. De asemenea, după regiunea Bucureşti Ilfov sunt cel mai
afectaţi de efectele financiare ale crizei economice și cel mai mult afectaţi de inaccesibilitatea unor linii
de finanţare.
La polul opus, beneficiarii au întâmpinat cele mai puţine dificultăţi în înţelegerea ghidului şi sunt printre
cei care au înţeles cel mai bine regulile de întocmire a cererii de finanţare. În această regiune se
înregistrează cel mai mare grad de satisfacţie în ceea ce priveşte relaţia cu OI/AM, informaţiile primite
de la OI în general şi în ceea ce privește informațiile primite în cadrul sesiunilor de instruire pentru
beneficiari.
Regulile achiziţiilor publice au pus cele mai mici probleme beneficiarilor regiunii Sud Muntenia, la
egalitate cu regiunea Nord Est.
În sinteză, beneficiarii din regiunea Sud Muntenia au avut cele mai mici probleme în etapa de
elaborare a cererii de finanțare și, pe parcursul implementării, în ceea ce priveşte achiziţiile publice. Pe
de altă parte, au întâmpinat probleme financiare fiind printre cei mai afectaţi de efectele crizei
economice şi cel mai afectaţi de inaccesibilitatea unor linii de finanţare. Pe plan tehnic, lipsa
cunoştinţelor profesionale necesare elaborării unui proiect de investiţii s-a resimţit mai acut comparativ
cu celelalte regiuni.

FACTORI EXTERNI

Cel mai mare procent de beneficiari din toate regiunile care au fost
afectați foarte mult de lipsa cunoștințelor profesionale necesare
elaborării unui proiect de investiții (16% comparativ cu 7% media la nivel
național). La fel ca și în cazul regiunii Centru, 41% dintre respondenți
(față de 31% media națională) nu au răspuns sau nu au știut să
răspundă la întrebarea privind cele mai dificil de realizat componente ale
cererii de finanțare.
Dificultăţi financiare ale beneficiarilor: după București Ilfov (58%),
regiunea Sud Muntenia a înregistrat cel mai mare procent (34%) al
beneficiarilor care au resimțit foarte acut efectele financiare ale crizei
economice (mărirea TVA-ului, scumpirea creditelor bancare, îngrădirea
accesului la creditele bancare) în implementarea proiectului (față de
29% media naţională).
Inaccesibilitatea unor linii de finanțare a fost resimțită foarte acut de cel
mai mare procent de beneficiari dintre toate regiunile (20% față de 13%
media națională).

FACTORI EXTERNI

La egalitate cu regiunea Nord Est, cel mai puţin afectaţi de regulile
privind achizițiile publice dintre toate regiunile (14% dintre beneficiari au
fost foarte afectați de acest factor, față de 17% media națională)

FACTORI INTERNI

Regiunea cu cel mai mare procent dintre beneficiari care se declară
extrem de mulțumiți de relația cu personalul OI/AM (70% față de 56%
media la nivel național).
De asemenea este regiunea cu cel mai mare grad de satisfacție în ceea
ce privește informațiile primite din partea personalului OI (57% dintre
beneficiari acordă calificativ maxim acestui aspect, comparativ cu media
națională de 47%) și în ceea ce privește informațiile primite în cadrul
sesiunilor de instruire (39% dintre beneficiari acordă calificativ maxim
acestui aspect, față de 26% media națională)
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Cele mai mici dificultăți în înțelegerea ghidului solicitantului – în această
regiune se înregistrează cel mai mic procent de beneficiari afectați foarte
mult de neclaritatea ghidului și a amendamentelor acestuia (4% față de
10% media națională). Imediat după regiunea Sud Est cu 27%, 25%
dintre beneficiarii din regiunea Sud Muntenia acordă punctaj maxim
ușurinței înțelegerii regulilor de întocmire a cererii de finanțare (față de
19% media naţională)
Regiunea Sud-Vest
Este regiunea cu cele mai multe proiecte depuse pe alte programe de finanţare, după Sud Est.
Beneficiarii din această regiune au cele mai mari neclarităţi în legatură cu actualitatea nevoilor iniţiale
identificate în proiecte, înregistrând cel mai mare procent de respondenţi care nu au ştiut să răspundă.
(16% față de 9% media națională).
Beneficiarii din această regiune au realizat cele mai puţine cereri de finanţare şi proiecte tehnice prin
consultanţă externă, dintre toate regiunile. Beneficiarii au fost cel mai puţin afectaţi de durata mare de
obținere a avizelor sau autorizațiilor solicitate, au fost cei mai mulţumiţi de informaţiile primite de la
persoanele din help-desk și apreciază cel mai mult eficacitatea procedurilor de verificare a cheltuielilor
pentru managementul financiar al proiectului. Printre primii, după Bucureşti Ilfov, care nu au avut
dificultăţi în atingerea ţintelor indicatorilor de proiect.
După Bucureşti Ilfov, beneficiarii din regiunea Sud Vest au fost cel mai afectaţi în privința eficienței
proiectului de incapacitatea financiară a propriei instituţii .
În sinteză, beneficiarii din regiunea Sud Vest au înregistrat cele mai puţine dificultăţi în anumite
aspecte al pregătirii cererii de finanțare (dificultăți mici în obţinerea avizelor necesare, cei mai
mulţumiţi de informaţiile primite de la persoanele din help-desk) dar sunt printre primii care au resimţit
cel mai acut incapacitatea financiară a propriei instituţii pe parcursul implementării proiectelor, deși
acest aspect nu a creat dificultăți majore în atingerea țintelor indicatorilor.

FACTORI EXTERNI

Dificultăţi financiare: 16% dintre beneficiari au fost foarte afectaţi de
incapacitatea financiară a propriei instituții, pe locul 2 după București
Ilfov (17%) şi peste media naţională (8%)

FACTORI EXTERNI

Grad ridicat de complementaritate cu alte programe. A 2-a regiune
(53%) după Sud Est (59%) care a depus cele mai multe proiecte pe alte
programe europene de finanțare – spre exemplu, 22% din proiectele
depuse pe POSDRU de eșantionul chestionat la nivel național au fost
depuse de beneficiari din această regiune.
Beneficiarii care au resimțit cel mai puțin dintre toate regiunile efectele
negative ale duratei mari de obținere a avizelor sau autorizațiilor
solicitate (doar 2% dintre beneficiari au fost foarte afectați de acest
factor, față de 12% media națională)
Printre cele mai mici dificultăţi în atingerea ţintelor indicatorilor (67%
dintre beneficiari nu au avut dificultăţi în acest sens, faţă de 54% la nivel
naţional).

Cel mai mare grad de satisfacţie dintre toate regiunile privind informațiile
primite de la persoanele din help-desk (40% dintre beneficiari acordă
calificativ maxim, față de 25% media națională)
FACTORI INTERNI

Dintre toate regiunile, beneficiarii cei mai mulţumiţi de eficacitatea
procedurilor de verificare/control și validare a cheltuielilor/cererilor de
rambursare aplicate de OI/AM (29% dintre beneficiari acordă calificativ
maxim, față de 21% media națională)
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Regiunea Centru
Regiunea Centru a înregistrat de departe cel mai mare procent de respondenți care nu au răspuns sau
nu au știut să răspundă la anumite întrebări. Acești respondenți nu cunosc în ce context s-a realizat
dezvoltarea ideii de proiect, care este cel mai dificil de realizat document de accesare şi dacă au
existat dificultăţi în atingerea ţintele indicatorilor, în ce măsură incapacitatea financiară a propriei
instituţii sau inaccesibilitatea unor linii de credit au afectat implementarea. În relaţia cu OI/AM un
procent de beneficiari peste media naţională nu au ştiut să spună în ce măsură comunicarea cu
aceste instituţii, lipsa de pregătire a personalului specializat în monitorizare, sau procedurile de
verificare şi control a cheltuielilor si durata mare de rambursare au afectat negativ implementarea.
Împreună cu beneficiarii din regiunea Bucureşti Ilfov, beneficiarii regiunii Centru au fost cel mai puţin
afectaţi de lipsa cunoștințelor profesionale necesare elaborării unui proiect de investiţii. Beneficiarii din
această regiune au cele mai multe studii de fezabilitate realizate prin consultanţă externă și au fost cel
mai puţin afectaţi de efectele financiare ale crizei. Totodată, în această regiune s-au depus cele mai
multe proiecte de către beneficarii chestionați pe programele POS CCE și PNDR, dintre toate
regiunile.
Beneficiarii din regiunea Centru sunt cel mai nemulţumiţi de relaţia cu OI/AM, de informaţiile primite de
la personalul din help-desk şi OI ADR, de procedurile de verificare şi control a cheltuielilor aplicate de
OI/AM.
În concluzie, respondenţii regiunii Centru au avut destul de multe nelămuriri legate de unele aspecte
tehnice şi financiare caracteristice atât fazei de elaborare cât şi celei de implementare a proiectului. Cu
toate acestea, resimt cel mai puţin acut lipsa cunoştinţelor profesionale necesare realizării proiectului
de investiţii (posibil și datorită calității consultanței utilizate, beneficiarii din această regiune având,
împreună cu cei din regiunea Vest, cele mai mici nemulțumiri privind nivelul de experiență al
consultanților) şi au reușit să depună cele mai multe proiecte în cadrul altor programe, fiind cel mai
puţin afectaţi de efectele financiare ale crizei. În schimb, beneficiarii din această regiune au întâmpinat
cele mai mari probleme în relaţia instituţională cu OI/AM.

FACTORI EXTERNI

Dintre toate regiunile, această regiune înregistrează cel mai mare
procent de beneficiari care nu răspunde sau nu știe să răspundă la
întrebarea privind dificultățile în atingerea țintelor indicatorilor (27% față
de 18% media națională)

FACTORI EXTERNI

Deşi per ansamblu înregistrează un grad de utilizare a surselor de
finanțare complementare POR sub medie (39% faţă de 46% la nivel
naţional) beneficiarii regiunii Centru au depus cele mai multe proiecte
dintre toate regiunile pe POS CCE, respectiv PNDR (32% din totalul
proiectelor depuse pe POS CCE la nivel național de către beneficiarii
chestionați, 40% din totalul proiectelor depuse de același eșantion pe
PNDR)
Dificultăţi financiare ale beneficiarilor: cel mai puțin afectați în
implementare de efectele financiare ale crizei economice, doar 21%
dintre beneficiari au fost foarte afectați de acest factor, față de 29% la
nivel național. Mulţi beneficiari nu răspund sau nu știu să raspundă la
întrebări privind incapacitatea financiară a propriei instituții (21% nu
răspund față de media națională de 16%) sau privind inaccesibilitatea
unor linii de credit (25% nu răspund față de 19% la nivel național).
Cunoştinţe tehnice: printre cei mai puţin afectaţi de lipsa cunoștințelor
profesionale necesare elaborării unui proiect de investiții (zero% au fost
foarte afectați de acest factor, față de 7% media națională). Cele mai
multe studii de fezabilitate realizate de un consultant extern (71% față de
65% media națională). Mulţi beneficiari nu ştiu să răspundă la întrebările
privind contextul în care s-a realizat dezvoltarea ideii de proiect (13%
față de 8% la nivel național) respectiv care a fost documentul de
accesare cel mai dificil de realizat (41% dintre respondenți față de 31%
la nivel național)
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FACTORI INTERNI

Beneficiarii din această regiune au cel mai mic grad de satisfacţie în
relația cu personalul OI/AM - doar 39% apreciază la superlativ atitudinea
acestor instituții față de 56% la nivel național. Cel mai puţin mulţumiţi de
informațiile primite de la personalul din help desk (doar 14% apreciază la
superlativ calitatea informațiilor primite din partea help desk, față de 25%
media națională) și cel mai puțin mulțumiți de informațiile primite din
partea personalului OI ADR (doar 32% apreciază la superlativ calitatea
informațiilor primite din partea OI, față de 47% la nivel naţional).
Sunt cei care apreciază cel mai puţin eficacitatea procedurilor de
verificare, control și validare a cheltuielilor/cererilor de rambursare
aplicate de OI/AM (doar 9% dintre beneficiari acordă punctaj maxim
acestui aspect, față de 21% media națională).
Mulţi beneficiari nu răspund sau ştiu să răspundă la întrebări privind
influenţa comunicării cu OI/AM asupra eficienţei proiectului (21% față de
13% la nivel național), eficacitatea procedurilor de verificare, control și
validare a cheltuielilor/cererilor de rambursare aplicate de OI/AM (27%
față de 14% media națională), influenţa lipsei de pregătire a personalului
din monitorizare asupra eficienţei proiectului (30% față de 19% la nivel
național), influenţa duratei mari de rambursare a cheltuielilor (27% față
de 18% la nivel național)

Regiunea Nord-Vest
Regiunea Nord Vest se situează în mare parte la nivelul mediilor naționale. Regiunea se evidenţiază
în ceea ce priveşte elaborarea ideii de proiect care a avut loc într-un context independent de
oportunitatea de finanțare în cazul a 22% dintre beneficiari, față de doar 13% la nivel național. În plus,
obiectivele de investiții finanțate prin POR s-au potrivit foarte mult situației și nevoilor de finanțare
pentru o mare parte dintre beneficiari, depășind media la nivel național (40% față de 34%). Se poate
deduce că nevoile identificate s-au pliat foarte bine pe oportunitățile de finanțare prin POR și acesta ar
putea fi unul dintre motivele pentru care s-a apelat mai puțin la alte surse de finanțare complementare.
Beneficiarii regiunii Nord Vest au avut cele mai mici dificultăți financiare dintre regiuni, sub toate
aspectele acestui domeniu (incapacitate financiară a propriei instituții, asigurarea cofinanțării și
susținerea proiectului din surse proprii până la rambursarea cheltuielilor).
În sinteză, beneficiarii din cadrul regiunii Nord Vest au implementat proiecte cu grad ridicat de
relevanță față de nevoile acestora, întâmpinând dificultăți financiare relativ reduse.

FACTORI EXTERNI

Grad scăzut de utilizare a unor surse de finanțare complementare. Pe
penultimul loc (37%) după București Ilfov (33%) la accesarea de
finanțări din alte programe europene și sub media națională (46%).

FACTORI EXTERNI

Relevanța proiectelor: pe locul 2 (22%) după București Ilfov (42%) și
peste media națională (13%), beneficiarii regiunii Nord Vest au dezvoltat
idei de proiect într-un context independent de oportunitățile de finanțare.
Obiectivele de investiții finanțate s-au potrivit în foarte mare măsură cu
nevoile identificate pentru 40% dintre beneficiari față de 34% medie
națională, regiunea situându-se pe locul 2 după Sud Est (48%).
Dificultăţi financiare: beneficiarii regiunii Nord Vest au fost cel mai puțin
afectați de asigurarea surselor de cofinanțare (doar 13% au fost foarte
afectați față de 26% media națională), de asigurarea susținerii
proiectului din surse proprii până la rambursarea cheltuielilor (28% au
fost foarte afectați, față de 37% media națională) şi de incapacitatea
financiară a propriei instituții (3% au fost foarte afectați, față de 8%
media națională).

FACTORI INTERNI
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Nu au fost identificați factori interni specifici acestei regiuni de dezvoltare.

9.1.3 Concluzii
[1]

Anumiți factori s-au manifestat cu diferențe mici între regiuni, în timp ce alți factorii s-au
manifestat cu intensitate sensibil diferită la nivelul regiunilor. Analiza a căutat să surprindă
astfel de particularități la nivel regional.

[2]

Atât pentru organismele intermediare, cât și pentru Autoritatea de management,
particularitățile regiunilor în sensul factorilor specifici care s-au manifestat la nivelul acestora
pot constitui baza pentru anumite măsuri dedicate fiecărei regiuni, cel puțin în cazul anumitor
factori. În cazul altor factori, spre exemplu cei din categoria dificultăților financiare, măsuri cu
specific regional sunt mai puțin probabil a putea fi identificate, fiind necesară mai degrabă o
analiză și posibile măsuri la nivel național, după cum a fost prezentat în cadrul întrebării de
evaluare 10.

Tabelul 93 – Sinteza factorilor specifici la nivelul regiunilor
Sinteza factorilor specifici la nivelul regiunilor
Factori

BI

SE

NE

V

SM

SV

C

NV

cel m ai puțin
afectați

Efecte financiare criză

cel m ai m ult
afectați

Asigurare surse cofinanțare

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați

Susținere proiect din surse
proprii

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați

Inaccesibilitate linii de credit

cel m ai puțin
afectați

Finanțare insuficientă buget
de stat

cel m ai puțin
afectați

Incapacitate financiară
instituție proprie

cel m ai m ult
afectați

Durata rambursare cheltuieli

cel m ai m ult
afectați

Eficacitate proceduri
verificare/control cheltuieli și
cereri rambursare
Lipsă cunoștințe tehnice
pentru elaborare proiect de
investiții

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați
cel m ai puțin
afectați
cel m ai puțin
afectați

cel m ai puțin
afectați, la
egalitate cu C

cel m ai puțin
afectați, la
egalitate cu BI

cel m ai m ult
afectați

Lipsa experiență consultanți

cel m ai puțin
afectați

cel m ai m ult
afectați

M ecanism achiziții publice

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați
cel m ai puțin
afectați

Reguli achiziții publice
Durata mare obținere
certificate/avize

cel m ai m ult
afectati

Dificultăți în atingere ținte
indicatori

cel m ai puțin
afectați

Grad satisfacție informații
primite de la OI/AM în adrese
clarificare

cel m ai m ult
afectați

cel m ai m ult
afectați, la
egalitate cu C

cel m ai puțin
afectați
cel m ai m ult
afectați, la
egalitate cu NE

cel m ai puțin
afectați
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Sinteza factorilor specifici la nivelul regiunilor
Factori

BI

Grad satisfacție informații
sesiuni instruire

SE

NE

V

SM

cel m ai puțin
afectați

Grad satisfacție informații
primite de la OI ADR

C

NV

cel m ai m ult
afectați
cel m ai puțin
afectați

Grad satisfacție informații
primite de la help desk
Comunicare OI/AM

SV

cel m ai puțin
afectați

cel m ai m ult
afectați

cel m ai m ult
afectați

cel m ai m ult
afectați
cel m ai puțin
afectați

Grad de satisfactie relație
OI/AM
Lipsa de pregătire personal
monitorizare OI/AM

cel m ai m ult
afectați

Înțelegere reguli întocmire CF

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați, la
egalitate cu V

cel m ai putin
afectați, la
egalitate cu NE

cel m ai puțin
afectați

Neclarități ghidul
solicitantului
Potrivire obiective finanțare – cel m ai m ult
nevoi beneficiar
afectați

cel m ai m ult
afectați

cel m ai m ult
afectați

cel m ai puțin
afectați

cel m ai puțin
afectați

Sursa: A doua evaluare intermediară a POR, sondaj în rândul beneficiarilor POR

9.1.4 Recomandări
[1]

Recomandarea adresată tuturor OI POR este de a analiza modul în care activitățile
desfășurate de către acestea pot fi adaptate pentru a adresa nevoile specifice regiunii
respective, nevoi rezultate din analiza prezentată în cadrul acestui capitol. Spre exemplu, o
regiune în care neclaritățile documentației aferente cererii de finanțare au prevalat poate
beneficia de o abordare specială a activităților de informare, posibil bazată pe o analiză a
nevoilor specifice ale beneficiarilor din respectiva regiune. O regiune în care insuficienta
experiență a consultanților trehnici a fost un factor predominant poate beneficia de activități
dedicate din partea OI, pentru a facilita depășirea unor astfel de limitări externe. Dealtfel, în
condițiile unui program operațional regional unic la nivel național, astfel de măsuri specifice
fiecărei regiuni ar reprezenta un element benefic de adaptare a programului la nevoile
specifice ale diferitelor regiuni.
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9.2 Entitățile care necesită mai multe/ mai puține resurse față de
cele alocate
9.2.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE18. Există entităţi care necesită mai multe/ puţine resurse faţă de cele alocate?

9.2.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
Analiza resurselor existente a fost efectuată la nivelul organismelor intermediare regionale, prin prisma
unei serii de elemente de capacitate organizațională:

 gradul de ocupare al posturilor la nivel de ADR;
 gradul de ocupare al posturilor la nivel de OI;
 gradul de ocupare la nivelul funcțiilor de monitorizare proiecte și respectiv verificare proiecte din
cadrul OI, aceste funcții având un rol esențial în perioada de implementare rămasă până la
încheierea acestui ciclu de programare;

 fluctuația de personal la nivel OI;
 nivelul experienței angajaților OI (exprimată ca număr de ani experiență în domeniu);
 practica instruirii la nivel OI.
Pe baza acestor elemente a fost creat un profil al fiecărui organism intermediar, concluziile privind
necesitatea unor eventuale resurse suplimentarea fiind formulate pentru fiecare organism intermediar
regional în parte.
Analiză și constatări pe baza capacității organismelor intermediare regionale din punct de
vedere al resurselor umane
Gradul de ocupare
Un aspect important al funcționării eficace a structurilor de implementare POR la nivel regional este
gradul de ocupare al posturilor alocate în cadrul acestor structuri. Deși doar o parte din personalul
ADR este implicat în implementarea POR, OI funcționează ca parte integrantă din ADR, iar personal
de suport din cadrul anumitor departamente ale ADR deservesc și nevoile OI. Prin urmare, este
relevantă și o analiză a capacității ADR, chiar la un nivel minimal reprezentat de gradul de ocupare al
posturilor.
Tabelul 94 – Gradul de ocupare a posturilor alocate în cadrul ADR în ultimii 3 ani

Gradul de ocupare a posturilor alocate în cadrul ADR în ultimii 3 ani
2011

2012

2013

Media la nivel ADR

83%

82%

83%

ADR Nord Est

83%

82%

86%

ADR Sud Est

97%

97%

91%

ADR Sud Muntenia

75%

75%

80%

ADR Vest

80%

87%

85%

ADR Nord Vest

83%

77%

77%

ADR București Ilfov

76%

73%

77%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor
furnizate de șase OI)
X% - indică procente peste 90%
Y% - indică procente sub 80%
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Evoluția gradului de ocupare în ultimii 3 ani, la nivelul ADR, ilustrează o dinamică variabilă între
regiuni. În fiecare dintre cei 3 ani analizați se înregistrează situații de grade de ocupare de sub 80%,
constante în acest sens fiind ADR din regiunile Sud Muntenia, respectiv București Ilfov, dificultăți
întâmpinând și ADR Nord Vest. Trebuie menționat faptul că în perioada analizată numărul de posturi
alocate în cadrul ADR, în general, a evoluat. Evoluția posturilor alocate a fost însoțită de o evoluție mai
accentuată a nivelului de angajări, pentru a compensa atât creșterea numărului de posturi alocate cât
și părăsirea unor posturi. Acest aspect a permis, în cazul a patru dintre ADR, creșterea gradului de
ocupare în 2013 față de 2011, doar în cazul a 2 dintre ADR gradul de ocupare scăzând în această
perioadă. Cel mai înalt grad de ocupare se înregistrează în mod constant la nivelul ADR Sud Est.
Tabelul 95 – Gradul de ocupare a posturilor alocate în cadrul OI în ultimii 3 ani

Gradul de ocupare a posturilor alocate în cadrul OI în ultimii 3 ani
2011

2012

2013

Media la nivel OI

90%

84%

85%

OI Nord Est

89%

81%

92%

OI Sud Est

100%

100%

93%

OI Sud Muntenia

83%

78%

85%

OI Vest

85%

80%

90%

Nedisponibil

77%

73%

OI Nord Vest
OI București Ilfov

88%
78%
76%
Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor
furnizate de șase OI)
X% - indică procente peste 90%
Y% - indică procente sub 80%
Graficul 116 – Evoluția posturilor alocate la nivel de OI
(număr)
80
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Numar

La nivelul OI din cadrul ADR, situația gradului
de ocupare este în general superioară celei de
la nivel ADR, dar se remarcă o scădere la nivelul
anului 2012. Această scădere a gradului de
ocupare se datorează creșterii numărului de
posturi alocate în acest an. Creșterile cele mai
ridicate ale numărului de posturi alocate s-au
înregistrat în cazul OI București Ilfov, respectiv
Sud Est, în anul 2012. Similar situației la nivel
de ADR, la nivel OI evoluția posturilor alocate a
fost însoțită de o evoluție a nivelului de angajări,
pentru a compensa atât creșterea numărului de
posturi alocate cât și părăsirea unor posturi.
Totuși, nivelul de angajări nu a reușit să
compenseze în totalitate creșterea numărului de
posturi, pe acest fond înregistrându-se, în 2012,
o scădere a gradului de ocupare în cazul
majorității OI, scădere parțial recuperată în
2013.
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Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza
informațiilor furnizate de șase OI)

OI Nord-Vest și OI București Ilfov continuă să înregistreze dificultăți în privința gradului de ocupare. În
cazul OI Nord-Vest gradul de ocupare a posturilor alocate este cel mai redus dintre OI la nivelul anului
2013 și totodată în scădere față de 2012. În cazul OI București Ilfov factorul principal în acest sens
este creșterea accentuată și constantă a numărului de posturi alocate, în schimb în cazul OI Nord Vest
acest factor nu se manifestă.
OI Sud Est înregistrează în mod constant cel mai înalt grad de ocupare, în condițiile în care acest OI
are cel mai mare număr de posturi alocate. În anul 2013 și alte OI au reușit depășirea pragului de
90%, respectiv OI Nord Est și OI Vest, deși în ambele cazuri acest rezultat se înregistrează pe fondul
unei ușoare descreșteri a numărului de posturi alocate.
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Graficul 117 – Gradul de ocupare aferent anului 2013
pentru funcțiile Monitorizare proiecte, Verificare proiecte
la nivel OI (%)
120%
100%
80%

%

Funcțiile de monitorizare și verificare proiecte,
care au un rol esențial în special în perioada
rămasă până la sfârșitul actualului ciclu de
programare, înregistrează grade de ocupare
ridicate la nivelul OI. Excepția notabilă se
înregistrează în cazul OI București Ilfov, unde
gradul de ocupare al funcției de monitorizare
proiecte, la nivelul anului 2013, era de 65%.
Explicația constă în faptul că numărul de posturi
alocate acestei funcții în cadrul OI BI a crescut în
2013, în timp ce numărul de angajați a rămas
același.

60%
40%
20%
0%

Vest

SM

Monitorizare proiecte
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NE

Verificare proiecte

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza
informațiilor furnizate de șase OI)

Fluctuația de personal

Deși la nivel individual OI există diferențe
notabile în ceea ce privește nivelul fluctuației
de personal, per ansamblu toate OI se
situează la un nivel redus, de sub 10% pe an.
De remarcat totodată tendința anumitor OI de
a menține un nivel relativ constant al
fluctuației de personal – spre exemplu OI
Nord Vest, Vest, sau Sud Muntenia.

Graficul 118 – Fluctuația de personal la nivel de OI (%)
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Media fluctuației de personal în cadrul OI, în
ultimii 2 ani, se situează la un nivel redus.
Stabilitatea personalului este un factor foarte
important
pentru
performanțele
unei
organizații, în cazul OI acest aspect fiind
benefic pentru performanțele implementării
POR.
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Tabelul 96 – Gradul de ocupare a posturilor alocate în
cadrul OI în ultimii 3 ani
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NV
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NE

Fluctuația de personal în ultimii 2 ani
Fluctuația de personal
Media la nivel OI

2012

2013

4%

4%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/
baza informațiilor furnizate de șase OI)

AM POR (pe

2012

2013

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza
informațiilor furnizate de șase OI)

Experiența angajaților și practica instruirii
Nivelul experienței angajaților, în domeniul
fondurilor europene, este ridicat la nivelul
mediei celor opt OI. Între OI acest nivel de
experiență diferă semnificativ. Astfel dacă
în cazul OI din regiunile Centru, Nord Vest
și București Ilfov procentul angajaților cu o
experiență de peste 5 ani în domeniu este
situat între 78% și 97%, în cazul OI din
regiunile Vest, Nord Est și Sud Vest acest
procent se situează în jurul valorii de 40%.

Tabelul 97 – Experiența angajaților în domeniul fondurilor
Procentul angajaților (posturi active) cu experiență în domeniul FS și de preaderare

Media la nivel OI

Între 0 și 2 ani

Între 3 și 5 ani

Peste 5 ani

19%

17%

64%

Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza informațiilor
furnizate de șase OI)
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Graficul 119 – Experiența angajaților OI în domeniul
fondurilor UE (categorii procentuale)
120%

Graficul 120 – Procentul angajaților OI care au beneficiat de
cel putin o zi de instruire în domeniul relevant pentru
funcția ocupată, pe durata ultimului an
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Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe
baza informațiilor furnizate de șase OI)
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Sursa: Date cantitative furnizate de OI/ AM POR (pe baza
informațiilor furnizate de șase OI)

Practica instruirii, cel puțin la nivelului anului trecut, diferă de asemenea considerabil între OI. Dacă la
nivelul OI din regiunea Nord Vest sau București Ilfov situația este explicabilă datorită experienței în
domeniu de peste 5 ani a majorității angajaților, în cazul OI din regiunile Sud Muntenia și Sud Vest
situația este diferită, aici existând procente semnificative de anagajați cu experiență în domeniu de sub
2 ani sau de sub 5 ani.
Analiză sintetică a resurselor la nivelul organismelor intermediare regionale
OI NORD-EST

-

-

OI SUD-EST

-

-

OI SUD-MUNTENIA

-

Grad de ocupare în creștere, atât la nivel OI cât și al ADR, în condițiile unei
ușoare descreșteri a numărului de posturi alocate la nivel OI
Grad de ocupare ridicat în cazul funcțiilor de monitorizare proiecte, respectiv
verificare proiecte
Nu s-a înregistrat fluctuație de personal la nivelul OI în ultimii 2 ani, dar
procentul relativ redus al persoanelor cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE (42%) sugerează o fluctuație notabilă în anii anteriori.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este relativ redus (42%) dar tot personalul beneficiază de
posibilitatea dezvoltării prin instruire.
Cel mai înalt grad de ocupare, în mod constant, atât la nivel ADR cât și la
nivel OI, dintre toate regiunile, în condițiile în care acest OI are cel mai mare
număr de posturi alocate. Totuși, gradul de ocupare a scăzut în 2013, deși
numărul de posturi alocate la nivel OI a rămas același.
Fluctuația de personal la nivelul OI a fost în scădere în 2013 față de anul
precendent, ajungând la o valoare de aproximativ 3%.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este relativ ridicat (peste 60%) tot personalul beneficiind de
posibilitatea dezvoltării prin instruire.
Gradul de ocupare la nivel ADR se situează constant sub 80%, dar este în
creștere în anul 2013. La nivelul OI gradul de ocupare este siuperior celui din
cadrul ADR, aici înregistrându-se un singur an cu grad de ocupare de sub
80%, datorat creșterii numărului de posturi alocate. Scăderea gradului de
ocupare din 2012 indică rămânerea în urmă a procesului de angajare necesar
ocupării numărului suplimentar de posturi alocate. Angajările au rămas în
urmă chiar în condițiile favorabile ale unei fluctuații de personal reduse, ceea
ce înseamnă că procesul de angajare nu a mai avut de suplinit și plecările
unor persoane decât la un nivel foarte redus.
Anul 2013 marchează o creștere, gradul de ocupare atingând un maxim al
ultimilor 3 ani, în condițiile unei descreșteri a numărului de posturi alocate.
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-

-

OI VEST

-

-

-

OI NORD-VEST

-

-

OI BUCUREȘTIILFOV

-

Grad de ocupare de peste 80% în cazul funcțiilor de monitorizare proiecte,
respectiv verificare proiecte
Fluctuație de personal la nivelul OI foarte redusă, sub 3% pe an.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE se situează în jurul valorii de 60%, în schimb volumul de
instruire este redus, doar 21% din personalul OI beneficiind de cel puțin o zi
de instruire în ultimul an.
La nivelul ADR, gradul de ocupare a crescut față de 2011, dar 2013
marchează o ușoară descreștere față de 2012. La nivelul OI gradul de
ocupare prezintă o dinamică opusă celei din cadrul ADR, cu o descreștere în
2012 pe fondul unei creșteri a numărului de posturi alocate, respectiv o
creștere în 2013. În 2013 gradul de ocupare atinge un maxim al ultimilor 3 ani,
chiar în condițiile unei fluctuații de personal relativ ridicate față de alte OI.
Grad de ocupare ridicat în cazul funcțiilor de monitorizare proiecte, respectiv
verificare proiecte
Chiar dacă prin comparație cu standardele uzuale în mediul organizațional
nivelul fluctuației de personal din ultimii 2 ani este relativ redus, în comparație
cu celelalte OI fluctuația este ridicată. Oportunitățile oferite de piața locală a
muncii sunt probabil un factor care contribuie la acest nivel de fluctuație.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este relativ redus (46%) dar tot personalul beneficiază de
posibilitatea dezvoltării prin instruire.
La nivelul ADR, gradul de ocupare din ultimii 2 ani se situează sub 80%,
aceeași situație înregistrându-se și în cazul OI. Aici, gradul de ocupare din
2013 era cel mai redus dintre OI, deși numărul de posturi alocate nu se
situează printre cele mai ridicate dintre OI și nici nu a crescut. În schimb,
factorul care a afectat gradul de ocupare este fluctuația de personal, aceasta
fiind la nivelul cel mai ridicat dintre OI.
În compensare cu situația gradului de ocupare și a fluctuației de personal, în
cadrul OI Nord Vest se înregistrează cel mai ridicat procent de angajați cu
experiență de peste 5 ani în domeniul fondurilor UE (97%). În aceste condiții,
volumul de instruire a fost mai redus, doar 36% din personal beneficiind de cel
puțin o zi de instruire în ultimul an.
Faptul că un procent atât de ridicat dintre angajați au o experiență de peste 5
ani în domeniu în condițiile unei fluctuații relativ ridicate poate indica faptul că
există un corp stabil de angajați, care rămân în organizație și acumulează
experiență, în timp ce fluctuația de personal se manifestă preponderent la
nivelul celor mai nou-sosiți în organizație (principiul ultimul venit, primul
plecat).
În ultimii 3 ani, gradul de ocupare la nivel ADR se situează în mod constant
sub 80%, dar tendința este de creștere. La nivelul OI gradul de ocupare este
de asemenea sub 80% în ultimii 2 ani, pe fondul unei creșteri accentuate și
constante a numărului de posturi alocate. În condițiile în care această creștere
a fost de 164% în perioada 2011-2013, o scădere a gradului de ocupare cu
doar 10-12% indică un succes remarcabil al procesului de angajare.
Gradele de ocupare în cazul funcțiilor de monitorizare proiecte, respectiv
verificare proiecte sunt cele mai reduse din cadrul eșantionului de OI pentru
care au existat date disponibile, fiind de 65%, respectiv 81%.
Fluctuația de personal la nivelul OI se situează la un nivel foarte redus, între
zero în 2012 și aproximativ 3% în 2013.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este ridicat (78%) chiar în condițiile unui nivel de angajare
susținut. Cu alte cuvinte, au fost angajate persoane care aveau deja un nivel
ridicat de experiență în domeniu. În condițiile unui personal cu experiență,
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volumul de instruire a fost mai redus, doar 28% dintre angajați beneficiind de
cel puțin o zi de instruire în ultimul an.

OI CENTRU

OI SUD-VEST

-

Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este printre cele mai ridicate dintre OI (92%)
Tot personalul a beneficiat de cel puțin o zi de instruire în ultimul an.
Procentul persoanelor din cadrul OI cu experiență de peste 5 ani în domeniu
fondurilor UE este cel mai redus dintre OI (38%)
Procentul de angajați care au beneficiat de cel puțin o zi de instruire în ultimul
an este de asemenea cel mai redus dintre OI (10%).

9.2.3 Concluzii
[1]

Capacitatea din punct de vedere al resurselor umane înregistrează diferențe notabile între OI,
în consecință nevoile acestora variind de la OI la OI. În sinteză, nevoile OI privind dezvoltarea
resurselor umane sunt prezentate în cadrul tabelului următor.

Nevoile Organismelor Intermediare de dezvoltare a resurselor

-

Nevoia creșterii procentului de angajați cu experiență ridicată în domeniul
fondurilor UE. În acest sens, este importantă menținerea și în continuare a
unui nivel cât mai redus al fluctuației de personal. În condițiile în care oferta
de personal cu experiență în domeniul fondurilor UE este probabil redusă pe
piața muncii locală, menținerea anagajaților împreună cu menținerea nivelului
actual ridicat de instruire devin principalele modalități de a crește nivelul
acestora de experiență. O altă posibilă soluție poate consta în contractarea pe
perioade determinate a unor persoane experimentate din alte zone.

-

Nu au fost identificate nevoi privind dezvoltarea resurselor umane existente

-

Nevoia dezvoltării procesului de instruire a angajaților. Chiar dacă procentul
de angajați cu experiență îndelungată este relativ ridicat în cadrul acestui OI,
instruirea reprezintă o oportunitate de a învăța chiar și prin simplul fapt că
reprezintă unul dintre puținele momente de analiză, de reflectare și de
desprindere a unor lecții pentru viitor. Nu în ultimul rând, instruirea oferă un
cadru deosebit de propice pentru schimbul de experiență între cursanți.

-

Nevoia creșterii procentului de angajați cu experiență ridicată în domeniul
fondurilor UE. În acest sens, este importantă reducerea pe cât posibil a
nivelului fluctuației de personal. În condițiile fluctuației actuale, menținerea
nivelului actual ridicat de instruire devine o modalitate esențială de a crește
nivelul de experiență al angajaților. O altă posibilă soluție poate consta în
contractarea pe perioade determinate a unor persoane experimentate din alte
zone.

-

Nevoia menținerii în organizație a celor nou-angajați pe o perioadă mai lungă,
pentru a reduce fluctuația de personal și a crește gradul de ocupare.
În acest sens, este posibil să existe necesitatea unui efort sporit pentru a
integra noii angajați cât mai bine în organizație, inclusiv printr-un nivel adecvat
de instruire.

OI NORD-EST

OI SUD-EST

OI SUD-MUNTENIA

OI VEST

OI NORD-VEST

-
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-

Nevoia creșterii gradului de ocupare, în special la nivelul funcțiilor de
monitorizare și verificare proiecte. Chiar dacă procentul de angajați cu
experiență îndelungată este ridicat în cadrul acestui OI, volumul actual de
instruire în cadrul OI necesită dezvoltare.

-

Nu au fost identificate nevoi privind dezvoltarea resurselor umane existente

-

Nevoia creșterii procentului de angajați cu experiență ridicată în domeniul
fondurilor UE. În acest sens, un nivel cât mai redus al fluctuației de personal
este esențial, iar procesul de angajare trebuie să vizeze persoane cu
experiență în domeniu
Nevoia creșterii semnificative a volumului actual de instruire în cadrul OI.

OI BUCUREȘTIILFOV

OI CENTRU

OI SUD-VEST

-

9.2.4 Recomandări
Se recomandă Agențiilor de Dezvoltare Regionale și Organismelor Intermediare din cadrul acestora:
[1]

Identificarea de măsuri care se adresează nevoilor descrise anterior la nivelul fiecărui OI,
luând în considerare și sugestiile formulate în acest sens în cadrul secțiunii anterioare.

[2]

Identificarea de măsuri pentru a crește gradul de ocupare în cazul OI ADR Sud Muntenia și
Nord Vest (corelat și cu dimensiunea estimată a viitoarelor scheme de personal ale OI POR
aferente perioadei de programare 2014-2020).
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9.3 Impactul POR asupra capacității de elaborare a politicilor de
dezvoltare și asupra implementării acestora
9.3.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE19. Care este impactul programului asupra capacității de elaborare a politicilor de dezvoltare la nivel
regional/ local și asupra practicilor/ metodelor de implementare a acestora?

9.3.2 Analiză și constatări
Încă de la început trebuie subliniat faptul că este prematur să abordăm cu minuțiozitate impactul
programului POR 2007-2013, indiferent dacă este vorba despre capacitatea de elaborare a politicilor
publice de dezvoltare la nivel regional sau abordăm efectele produse de program în urma investițiilor
locale realizate de beneficiarii săi. La momentul actual, putem vorbi doar de anumite indicii sau
elemente care se conturează referitor la problematica elaborării și implementării politicilor publice de la
nivel local, regional și național.
Pentru contextul general putem aminti că uzanța planificării resurselor a dispărut imediat după 1989,
odată cu dispariția infrastructurii și a legislației suport pentru realizarea coerentă și coordonată a
planurilor centralizate naţionale de dezvoltare economică. Prima încercare de revenire la o abordare
strategică asumată apare după 1998 prin Legea 151/1998, cadrul legislativ al politicii de dezvoltare
regionale fiind îmbunătăţit prin legea 315/2004 privind dezvoltarea regional: art.6, alin (2) stipulează că
Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de
dezvoltare regională, precum și de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu
reglementările europene emise de Eurostat pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2,
existent în Uniunea Europeană.
În ceea ce privește elaborarea strategiilor de dezvoltare regională, cadrul legal referitor la dezvoltarea
regională a fost suplimentat prin HG 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de
Dezvoltare (PND), care stabilește cadrul instituțional şi partenerial prin care instituțiile şi organismele
publice şi private stabilesc obiectivele naționale prioritare de dezvoltare pe termen mediu pentru
realizarea coeziunii economice.
Crearea Agenţiilor de Dezvoltare Regionale și a Consiliilor de Dezvoltare Regională la nivelul
regiunilor NUTS 2 de dezvoltare a fost un pas important în implicarea partenerilor locali în procesul de
realizare a politicilor de dezvoltare și de construire a unei dimensiuni regionale a acestor politici.
În concluzie, putem menţiona că perioada de pre-aderare (până la 2007) a fost caracterizată de o
preocupare de aliniere a reglementărilor la cerințele specifice procesului de aderare, care s-a finalizat
cu adoptarea Legii 315/2004, în timp ce perioada post-aderare (după 2007) s-a caracterizat prin
adoptarea unor reglementări care nu au mai modificat legea dezvoltării regionale, ci a fost construită o
legislație paralelă, cu reglementări specifice pentru administrarea instrumentelor structurale, dintre
care reglementările specifice Programului Operațional Regional 2007-2013 au avut cel mai important
impact la nivelul regiunilor de dezvoltare.
Aici este de menţionat HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetului regional de evaluare
strategică şi corelare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcționare a acestora. Comitetele
regionale de evaluare strategică şi corelare (CRESC) au fost concepute că organisme fără
personalitate juridică compuse din reprezentanți ai consiliilor județene din județele componente ale
regiunii şi, în număr egal cu cei menționați, reprezentanți cu drept de vot ai mediului economico-social
din regiune. Principala misiune a CRESC era aceea de a realiza o prioritizare a proiectelor de pe
anumite axe de finanţare ale POR și propunerea acestora spre finanţare.
Pe parcursul timpului s-au făcut diverse adaptări care, în cea mai mare parte, au corectat prevederile
inițiale referitoare la atribuţiile CRESC considerate de Comisia Europeană ca fiind: generatoare de
întârzieri nejustificate, iar uneori, chiar restricţionarea accesului unor beneficiari la cofinanţarea
proiectelor. (Comentariile CE la Raportul Autorităţii Naţionale de Audit asupra sistemului de
management si control al Programului Operaţional Regional 2007-2013).
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De atunci și până în prezent, rolul Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin Autoritatea de
Management a fost în principal acela de a îndruma, semnala şi corecta, în măsura permisă unui
program, aspectele economice și financiare ale alocării resurselor pentru dezvoltare, adică aspectele
referitoare la managementul implementării unui program european care nu se poate subtitui unei
politici publice referitoare la dezvoltarea regională.
Ar fi util să considerăm constatările unor beneficiari POR referitor la problematica dezvoltării regionale:
”În România, conceptul de dezvoltare regională a vizat strict accesarea fondurilor europene, o
oportunitate de accesare într-un anumit cadru instituțional relațional, a reprezentat un cadru normal de
cooperare între UAT, instituții și alte structuri și entități de așa natură încât să permită accesarea
fondurilor europene.” (reprezentant UAT)
Această afirmație a unui reprezentant al unei autorități publice locale nu ar trebui să surprindă, pentru
că, în esență, formulează un adevăr pragmatic: dacă am nevoie de o finanțare prin POR, trebuie să
mă conformez regulilor de implementare ale finanțatorului.
Dacă menționăm atitudinea și mai pragmatică a beneficiarilor din sectorul privat:
”Ne întoarcem la strategii și politici, pe care nu le cunosc foarte bine, nu sunt dependent sau conectat
la ele; eu nu îmi fac strategia în funcție de politicile regionale. În cazul domeniului meu (industria IT,
sofware), regiunea nu este așa dezvoltată, în alte regiuni este altceva, au venit investitori străini”
(reprezentant IMM privat)
apare evident rolul POR 2007-2013, în primul rând acela de sursă de finanțare reglementată sau un
fond de investiții reglementat prin reguli speciale stabilite la nivel european.
În acest context, rolul POR 2007-2013 este mai degrabă al unui adminstirator operativ care,
administrează riscurile din teren pe măsură ce acestea apar şi transpune rezultatele în instrucţiuni
valabile întregului mecanism de monitorizare şi control. De exemplu, ca urmare a aprobării HG
1383/2008, AMPOR a emis instrucţiunea 14/2008 prin care se elimină etapa de evaluare strategică.
Începând cu ianuarie 2009, s-a eliminat etapa de prioritizare în CRESC a proiectelor selectate pentru
finanțare.
Dacă privim din perspectiva beneficiarilor publici care au fost direct implicați în elaborarea politicilor
publice, POR 2007-2013 a avut un efect dublu:



pe de o parte a condiționat implicarea activă a autorităților publice locale în planificarea strategică
prin elaborarea strategiilor de dezvoltare locală cu obiective și acțiuni concrete necesare
dezvoltării durabile coerente la nivelul orașelor și județelor. Aceste strategii locale de dezvoltare
au fost ulterior incluse în strategiile regionale de dezvoltare și planul naţional de dezvoltare
regională, care au stat la baza elaborarii POR 2007-2013:
”În 2006-2007, Consiliul Județean, ca și celelalte CJ din regiune a contribuit la elaborarea
planurilor de dezvoltare locală care s-au transmis spre analiză și evaluare autorităților
responsabile cu elaborarea Planului regional de dezvoltare la nivelul CDR. Planurile regionale au
fost utilizate ca punct de plecare pentru constituirea POR. Am fost implicați în procesul de
identificare și transmitere a nevoilor/ necesităților locale deoarece unele dintre acestea se
încadrează în necesitățile de dezvoltare la nivel regional (mediu, transport, educație, sănătate).
Am propus și elaborat fișe de proiect cu alocările financiare respective, modalitate prin care s-au
constituit activitățile principale sau DMI pentru POR.” (Beneficiar POR, instituție publică)



pe de altă parte, obiectivele de dezvoltare locală ale POR 2007-2013 s-au materializat prin
elaborarea și implementarea de către potențialii beneficiari publici a unor proiecte majore/ proiecte
integrate de investiții care au necesitat un proces intensiv de planificare strategică pentru a
asigura un nivel ridicat de relevanță, eficiență și eficacitate a acestora, în conformitate cu regulile
finanțatorului.
”Programul Operațional Regional a sprijinit dezvoltarea regională pentru cei care au urmărit
îndeaproape atât condițiile și ghidul solicitantului, cât și clauzele pe care le impunea Programul
Operațional.” (Beneficiar POR, instituție publică)

În perioada de implementare a POR 2007-2013, efectele condiționalităților asupra potențialilor
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beneficiari de finanțare s-au manifestat prin metodele noi de implementare propuse prin program:



elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare locală din AP 1 a POR, ca prim
exercițiu practic de planificare locală prin care s-au stabilit prioritățile locale prin consultare publică
pe baza nevoilor identificate, s-au stabilit proiectele de investiții necesare, țintele intervențiilor,
perioada de realizare, responsabilitățile celor implicați, sursele și modul de finanțare.
”Axa 1 a pornit mai greu, deoarece beneficiarii nu au înțeles din prima ce înseamnă proiecte
integrate de dezvoltare. Nu au știut să dezvolte o concepție de dezvoltare integrată. POR i-a
ajutat, i-a obișnuit să gândească integrat, în proiecte mai complexe care să aibă rezultate mai
bune.” (Beneficiar POR, instituție publică)



constituirea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru proiectele cu impact regional
din AP 3, DMI 3.3, a constituit un exercițiu concret al autorităților publice locale de planificare și
dezvoltare în parteneriat a proiectelor comune de investiții cu impact regional. Elaborarea și
implementarea în parteneriat a acestor proiecte au creat premisele de coeziune economică și
socială, conform celor declarate de unul dintre beneficiarii POR.



posibilitatea realizării de parteneriate locale pentru accesarea unor proiecte de interes local/
judeţean, cum ar fi cele din AP 5, DMI 5.1.

9.3.3 Concluzii
[1]

Reforma prin descentralizare a administraţiei publice româneşti este în plin proces de
realizare, ceea ce face ca, la momentul actual, mecanismele de planificare și elaborare a
politicilor publice locale, precum şi coerenţa coordonării acestora la nivel regional să se afle
într-o etapă incipientă. Cadrul legal în vigoare, Legea 315/2004, nu conferă Consiliilor de
Dezvoltare Regională responsabilăți suficiente pentru asumarea și monitorizarea Planurilor
Regionale de dezvoltare.
Cu toate că procesul de descentralizare este destul de lent și fragmentat, a reușit, totuși, să
imprime autorităților publice locale o nouă perspectivă asupra dezvoltării regionale. Liderii
locali, mai ales în cazul orașelor medii și mari, au început să gândească și să aplice modalități
de planificare, prioritizare și gestionare a proiectelor și resurselor locale într-un context
regional.

[2]

La nivelul autorităţilor publice locale, deşi au apărut structuri/ direcţii specializate referitoare la
investiţiile din surse externe (inclusiv cele din surse europene), există o capacitate
administrativă insuficientă pentru elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de
dezvoltare locală în corelare cu cele regionale.

[3]

Corelarea politicilor și activităților sectoriale guvernamentale la nivel local, prin stimularea
inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale și regionale, în scopul dezvoltării economicosociale durabile este în continuare un deziderat. Agenţiile de Dezvoltare Regionale sunt
singurele structuri administrative cu rol executiv în ceea ce priveşte problematica dezvoltării
regionale, dar fără atribuţiuni sectoriale.

[4]

Prin obligativitatea implementării unor planuri integrate de dezvoltare urbană, precum și prin
finanțarea unor proiecte cu impact regional, POR 2007-2013 a reprezentat un prim exercițiu
practic de planificare strategică locală în care se prioritizează nevoile şi se alocă resursele în
funcţie de aceste nevoi.

Ca o concluzie generală asupra impactului POR 2007-2013, putem face referire la un citat
reprezentativ pentru rolul de mentor asumat şi realizat de Programul Operaţional Regional şi
menţionat de majoritatea respondenţilor în cadrul etapelor de cercetare calitativă:
”Da, cred ca POR a avut un mare impact. Pe noi PIDU ne-a învățat că anumite acțiuni pot fi gândite
strategic sau că pot fi văzute drept complementare. În al doilea rând, cred că POR a avut și un efect
didactic asupra oamenilor din administrațiile locale. I-a determinat să lucreze într-un alt mod, alt ritm,
mult mai avansat. Concluzionând, POR a modificat și experiența și viziunea.” (Beneficiar POR,
primărie municipiu).
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9.3.4 Recomandări
[1]

Pentru viitoarea perioadă de programare (2014-2020), se recomandă susţinerea unor proiecte
parteneriale strategice cu impact major local/ regional sau naţional, care să stimuleze
potenţialii beneficiari să aibă un rol activ în procesul de elaborare şi realizare a politicilor de
dezvoltare locale/regionale. De asemenea, se recomandă promovarea parteneriatului la nivel
local mai ales pentru proiecte complexe (cum ar fi cele care s-au finanţat pe axa 4, DMI 4.2),
care să stimuleze şi autorităţile locale de mici dimensiuni în realizarea parteneriatelor..

[2]

Îmbunătăţirea cadrului legal al dezvoltării regionale şi a legislaţiei conexe care să permită
aplicarea şi asumarea coerentă a politicilor de dezvoltare la nivel regional.
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9.4 Impactul POR asupra prevenirii adâncirii disparităților regionale
9.4.1 Întrebarea de evaluare relevantă
ÎE20. Care este impactul programului asupra prevenirii adâncirii disparităților regionale?

9.4.2 Analiză și constatări
Abordare metodologică
În cadrul acestei secțiuni s-a analizat măsura în care Programul Operațional Regional, prin intervențiile
acestuia și prin realizările imediate și rezultatele înregistrate la 31 decembrie 2013, contribuie la
prevenirea adâncirii disparităţilor regionale în Romania.
În acest scop analizele efectuate în cadrul acestei secțiuni se fundamentează pe constatările
prezentate în secțiunile anterioare, respectiv:

 Capitolul 3.1 – Progresul înregistrat la nivelul POR (în speță graficele 18-20 și analizele aferente)
 Capitolul 4.1 – Efectele crizei economice asupra nevoilor identificate în POR (în speță graficele 2425 și analizele aferente)

 Capitolul 4.2 – Măsura în care strategia POR răspunde în continuare nevoilor (în speță secțiunea
”Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/locuitor în perioada 2007-2013”)

 Capitolul 5.1 – Nivelul actual al indicatorilor și perspectivele de realizare a acestora
 Capitolul 5.2 – Efectele produse prin implementarea programului
Aceste constatări s-au analizat comparativ cu factorii care determină disparitățile regionale, identificați
in tabelul de mai jos. Pe baza acestei analize comparative calitative s-au formulat concluzii asupra
măsurii în care POR a contribuit la prevenirea adâncirii disparităţilor regionale în Romania, acest
aspect fiind evidențiat prin intermediul indicatorului macroeconomic PIB/locuitor.
Analiză și constatări
După cum se precizează în capitolele anterioare, declinul economic a încetinit ritmul de reducere a
decalajelor dintre PIB/locuitor al fiecărei regiuni de dezvoltare și media comunitară. Per ansamblu
însă, în perioada 2005-2010 disparitățile dintre regiunile București-Ilfov și Vest și restul regiunilor de
dezvoltare s-au adâncit. Regiunea Vest este singura din România al cărei ritm de recuperare a
decalajelor a continuat și pe durata recesiunii economice. Regiunea București-Ilfov a înregistrat cea
mai amplă deteriorare a PIB/locuitor ca urmare a impactului crizei economice, însă nivelul indicatorului
din această regiune rămâne net superior valorilor înregistrate în celelalte regiuni de dezvoltare (a se
vedea graficul 25).
Estimări recente realizate de Comisia Națională de Prognoză 104 arată că indicele de disparitate
regională, calculat prin raportarea PIB/locuitor la nivelul celei mai dezvoltate regiuni (București-Ilfov) și
al celei mai puțin dezvoltate (Nord-Est) a înregistrat, cel mai probabil, o evoluţie oscilantă în intervalul
2011-2013. Potrivit acestor estimări, indicele de disparitate regională a crescut de la 3,74 în anul 2011
la 3,81 în 2012, această creștere fiind urmată de o scădere ușoară în 2013 (3,78). Practic, anul 2013
marchează o revenire a indicelui de disparitate regională la nivelul din 2009 (3,76)105. Cu alte cuvinte,
indicele de disparitate regională nu a scăzut în termeni absoluți între 2009 și 2013, și deci, tot în
termeni absoluți, POR nu putea să aibă un efect în acest sens.

104
105

A se vedea Prognoza în profil teritorial – varianta de primăvară 2013, Comisia Națională de Prognoză.
Indicator calculat pe baza datelor furnizate de INSSE, Serii Tempo on-line – PIB pe locuitor pe regiuni.
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Referitor la măsura în care POR a contribuit sau contribuie la prevenirea disparităților de dezvoltare
dintre regiuni, următorul aspect trebuie subliniat de la început: așa cum s-a precizat anterior, evoluția
decalajelor de dezvoltare dintre regiuni depinde într-o mare măsură și de acțiunea unor factori care se
află în afara sferei de influență pe care o poate exercita POR. Exemplul elocvent este volumul
investițiilor străine directe, fluxurile de capital străin având tendința de a se concentra în zonele care
oferă perspective mai bune de valorificare, respectiv în regiunile cele mai dezvoltate. Prin urmare,
potențialele efecte benefice ale POR asupra atenuării decalajelor de dezvoltare pot fi contracarate de
concentrarea investițiilor în regiunile mai dezvoltate.
În al doilea rând, în cazul majorității intervențiilor susținute din POR este prematur să se analizeze
impactul acestora asupra reducerii decalajelor regionale de dezvoltare. Astfel, aprobarea cu întârziere
a POR (iulie 2007), lansarea majorității apelurilor de proiecte la un 1-2 ani distanță față de începutul
actualei perioade de implementare a programului, dificultățile înregistrate în procesul de evaluare,
selecție și contractare au făcut ca primele realizări imediate semnificative ale POR să apară începând
cu anul 2011. Mai mult decât atât, POR este un program care se axează pe dezvoltarea/
modernizarea infrastructurii, iar aceste tipuri de intervenții (cu excepția, poate, a infrastructurii rutiere
de transport), nu sunt de natură a genera un impact semnificativ pe termen scurt asupra nivelului de
dezvoltare a unei regiuni. Prin urmare, numărul ridicat al proiectelor aflate în curs de implementare (și
în special numărul celor finanțate în cadrul DMI 1.1, susceptibile a avea cel mai mare impact asupra
dezvoltării regionale) și mai ales accentul programului asupra măsurilor de reabilitare a infrastructurii,
în detrimentul unor intervenții integrate care să asigure dezvoltarea regională într-un orizont mai scurt
de timp, sunt factori care limitează la acest moment analiza impactului POR asupra atenuării
disparităților regionale de dezvoltare. Cu toate acestea, având în vedere că majoritatea proiectelor
implementate au fost finalizate relativ recent, iar acestea nu au avut dimensiuni substanțiale, se poate
aprecia că nici impactul POR asupra PIB/locuitor la nivel regional și asupra indicelui disparității nu a
putut fi unul substanțial.
După cum putem observa în tabelul de mai jos, POR ar putea să aibă prin intervențiile sale un anumit
efect asupra factorilor care determină dezvoltarea socio-economică a unei regiuni, deci asupra PIB
regional și asupra disparităților regionale.
Tabelul 98 – Factori care influențează disparitățile regionale

Factori care influențează disparitățile regionale*
Factori fizici: nivelul de dezvoltare a infrastructurii de utilități și transport, resursele naturale, condițiile
naturale
Factori economici: specificul activităților economice predominante de la nivelul unei regiuni,
concentrarea activităților economice, productive în anumite zone, concentrarea investițiilor
Factori sociali: antreprenoriatul, nivelul de activitate în sectorul de cercetare, inovare și dezvoltare,
mediul politic instabil, migrarea forţei de muncă calificată din regiunile mai puţin dezvoltate spre cele
dezvoltate, structura populației, oferta de forță de muncă calificată, tendința de depopulare
Factori
Relevanța intervențiilor POR
1. Condiţii naturale specifice, accesul la resurse  Nu
naturale
2. Nivelul de dezvoltare a infrastructurii de utilități și de  POR prin intermediul DMI 1.1 și 2.1,
transport (regiunile deficitare în ceea ce privește
împreuna cu POS T și PNDR, dar și
sistemul de infrastructură întâmpină dificultăți în
cu programe guvernamentale
atragerea investițiilor în sectoarele productive)
3. Gradul de concentrare a unor activități economice,  POR prin intermediul DMI 1.1, AP 4 și
concentrarea intervențiilor și relațiilor inter-regionale
DMI 5.2, dar și POS CCE și PNDR
în zonele de creștere
4. Existența unor clustere regionale, aglomerarea unor  POR prin intermediul DMI 1.1, AP 4 și
oportunităţi de afaceri în anumite sectoare între care
DMI 5.2, dar și POS CCE și PNDR
există conexiuni importante;
5. Capacitatea instituțională de a implementa politici de  Indirect POR (a se vedea secțiunile
dezvoltare regională distribuită inegal la nivel teritorial
anterioare) și PO DCA
6. Structura populației pe vârstă, nivel de educație,  POS DRU
profesionalizare și nivel de ocupare (Creșterea
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Factori care influențează disparitățile regionale*
sectorului productiv într-o anumită regiune implică
creșterea nevoii de forță de muncă specializată,
calificată);
Mobilitatea forței de muncă (tendința migrației spre  Indirect POR
zonele dezvoltate din punct de vedere economic,
unde există o cerere mai mare pe piața forței de
muncă și un nivel sporit al calității vieții);
Mişcările de capital şi schimburile comerciale de  POR ar trebui să contracareze astfel
bunuri şi servicii (“Prin liberalizarea comerţului,
de efecte create de condiții de
regiunile mai puţin dezvoltate, lipsite de capital uman
dezvoltare
anterioare
(pathşi tehnologii inovative, sunt obligate să se
dependancy) și de alte intervenții, în
specializeze în producţia de bunuri, în special bunuri
cadrul altor programe
primare cu cerere care prezintă o elasticitate scăzută
în raport cu preţurile şi veniturile. Regiunile
dezvoltate devin poli de atracţie şi absorb cantităţi tot
mai mari de capital şi forţă de muncă de la regiunile
mai puţin dezvoltate.”);
Specializarea regională pe o anumită ramură  Indirect, prin intermediul DMI 1.1, AP
economică (Regiunile care se dezvoltă preponderent
4 și DMI 5.2 dar și POS CCE și PNDR
pe o singură ramură economică sunt mai vulnerabile
față de dinamica cererii pentru produsele/serviciile
oferite);
Tipul de industrii specifice unei regiuni (în regiunile în  Indirect, prin intermediul DMI 1.1, AP
care predomină industriile consumatoare este de
4 și DMI 5.2 dar și POS CCE și PNDR
așteptat să existe o scădere a veniturilor și a nivelului
de ocupare a fortei de muncă, industriile specializate
pe producția bunurilor de capital sunt mai vulnerabile
în perioadele de recesiune și întâmpină probleme
legate de volumul investițiilor);
Exportul (regiunile orientate spre export sunt  Indirect, prin intermediul DMI 1.1, AP
vulnerabile în fața fluctuațiilor cererii pe piața externă,
4 și DMI 5.2 dar și POS CCE și PNDR
dar beneficiază de un potențial mai mare în ceea ce
privește dezvoltarea economică)
Costurile de producție și nivelul eficienței economice  Indirect, prin intermediul DMI 1.1, AP
a firmelor dintr-o regiune/ productivitatea muncii
4 și DMI 5.2 dar și POSCCE și PNDR
(firmele în care există o eficiență redusă a producției
se adaptează mai greu scăderii cererii, ceea ce
conduce la scăderea profitului)
Vechimea procesului de industrializare (activitățile  POR ar trebui să contracareze astfel
economice se concentrează în sectoare favorabile
de efecte create de condiții de
iniţiativelor antreprenoriale în regiunile industrializate
dezvoltare
anterioare
(pathcu mult timp în urmă sau acolo unde există deja o
dependancy)
structură diversificată a industriei)
Potențialul inovator al regiunii (capacitatea de a  Indirect, prin intermediul DMI 1.1, AP
dezvolta cercetarea și inovarea, sau existența unei
4 dar în special POS CCE. După cum
tradiții în acest sector prin prezenta unor centre
este specificat in capitolul 5.2, deși
universitare/de inovare importante)
POR își propune să contribuie la
ridicarea gradului de inovare al
întreprinderilor, sistemul de indicatori
POR nu reflectă măsura în care acest
rezultat a fost înregistrat.
Dezvoltarea economică diferențiată asociată cu  Indirect.
POR
ar
trebui
să
politicile fiscale specifice fiecărei zone
contracareze astfel de efecte create
de condiții de dezvoltare anterioare
(path-dependancy) și de politicile
fiscale diferențiate (la nivel local, în
cazul României).
Dispunerea teritorială, apropierea de anumite pieţe  Nu
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Factori care influențează disparitățile regionale*
de desfacere
17. Surse sărace din venituri fiscale
 Indirect. POR ar trebui să contribuie la
un anumit nivel de dezvoltare socioeconomică ce ar trebui să contribuie,
alături de politica fiscală, la obținerea
unor venituri fiscale mai ridicat.
Sursă: A doua evaluare intermediară a POR, pe baza literaturii de specialitate
O analiză atentă a informațiilor prezentate în tabelul de mai sus impune două constatări principale:

 În primul rând, distingerea efectelor POR asupra disparităților regionale este o provocare
semnificativă, având în vedere faptul că alte cinci programe (POS CCE, POS DRU, PNDR, PO
DCA și POS T), precum și alte politici/ strategii naționale (un exemplu important este reprezentat
de politica fiscală) au un efect important asupra factorilor care determină disparitățile regionale.

 În al doilea rând, doar o parte a intervențiilor POR pot contribui în mod direct la reducerea
disparităților regionale, respectiv intervențiile care vizează mediul de afaceri (cele din cadrul DMI
1.1, AP 4 și DMI 5.2) și infrastructura de transport (cele din cadrul DMI 1.1 și DMI 2.1). AP 3 și alte
domenii finanțate în cadrul POR (cele din cadrul DMI 1.1 care vizează dezvoltarea infrastructurii
sociale) se aseamănă din perspectiva obiectivelor pe care și le propun cu intervențiile finanțate din
POS DRU și PO DCA, impactul vizat de aceste măsuri fiind evident mai degrabă în plan social. Din
această perspectivă, aceste intervenții contribuie indirect la PIB regional prin creșterea atractivității
acelor regiuni/ localități care reușesc să păstreze și să atragă forță de muncă calificată, necesară
dezvoltării activităților economice.
Din prima perspectivă, trebuie avut în vedere că alocarea POR se ridică la aproximativ 20% din totalul
instrumentelor structurale (FEDR, FC, FSE), procentaj care coboară la aproximativ 14% dacă se ia în
considerare întreaga alocare de fonduri europene (inclusiv FEADR și FEP) pusă la dispoziție
României în perioada de programare 2007-2013. Dacă luăm în calcul și al doilea punct prezentat mai
sus, impactul direct al POR în totalul efectelor generate de fondurile europene destinate României ar
putea fi considerat teoretic în jurul procentajului de 10%.
Totuși, prin alocări regionale diferențiate POR a fost planificat pentru a contribui la micșorarea
disparităților dintre regiuni. Deși nivelul fondurilor contractate este invers proporțional cu nivelul de
dezvoltare al regiunilor, respectând filosofia POR (respectiv regiunile mai puțin dezvoltate beneficiază
de mai multe fonduri contractate FEDR), faptul că între PIB al celor mai dezvoltate regiuni și PIB al
celor mai puțin dezvoltate regiuni există diferențe notabile, anulează efectul pozitiv al alocărilor
diferențiate și al rolului acestora asupra reducerii disparităților regionale (inclusiv datorită efectului de
”path dependancy” evidențiat în tabelul de mai sus).
Dincolo de valoarea investițiilor, realizările imediate și mai ales rezultatele intervențiilor relevante
(după cum au fost identificate în tabelul de mai sus, respectiv AP 1 – transport/ mediu de afaceri, AP
2, AP 4 și DMI 5.2) sunt de natură a influența impactul real asupra disparităților regionale. Având în
vedere acest ultim aspect, analiza se concentrează în continuare asupra principalilor indicatori de
realizare imediată și de rezultat, obținuți prin proiectele finalizate în cadrul acelor intervenții cu efecte
directe asupra disparităților regionale. Distribuția teritorială a valorilor înregistrate de acești indicatori
poate oferi o imagine teoretică, de ansamblu, asupra impactului pe care POR ar putea să-l aibă
asupra prevenirii adâncirii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile mai puțin dezvoltate și cele cu un
nivel avansat de dezvoltare (în cazul nostru, diferențele de dezvoltare dintre regiunile Nord-Est, SudVest, Sud Muntenia și Sud-Est, în această ordine, și regiunile București-Ilfov, Vest, Centru și NordVest106).
După cum se poate constata din graficele de mai jos, singurele proiecte care vizează infrastructura de
afaceri au fost finalizate în regiunile Nord-Est și Nord-Vest (câte una în fiecare regiune), ceea ce ar
trebui să contribuie într-o oarecare măsură la diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre acestea și

106

Conform POR, versiunea iunie 2012.
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regiunile cele mai dezvoltate. Totuși, având în vedere numărul redus al noilor structuri de afaceri
finalizate, dar mai ales numărul locurilor de muncă create în cadrul acestor structuri de afaceri (11),
impactul programului în acest moment asupra reducerii disparităților regionale este mai degrabă
inexistent.
Graficul 121 – Contribuția fiecărei regiuni la
îndeplinirea indicatorului privind numărul proiectelor
care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de
afaceri (proiecte finalizate)

Graficul 122 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind locurile de muncă nou create în
cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor finanțate în
cadrul AP1 (proiecte finalizate)

18,18%

50,00%

50,00%

NE

NE

NW

NV
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Sursa: SMIS CSNR, AM POR
Sursa: SMIS CSNR, AM POR

În ceea ce privește infrastructura de transport se poate vorbi de un posibil impact mai consistent al
intervențiilor POR în sensul atenuării disparităților regionale, în condițiile în care cea mai mare parte a
drumurilor județene modernizate s-a realizat în regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est (un sfert din
lungimea drumurilor județene reabilitate), Sud Muntenia (aproximativ 23% din totalul drumurilor
județene modrnizate) și Sud-Vest (14%). Și în cazul străzilor orășenești se poate observa că mai mult
de jumătate din lungimea acestora au fost modernizate în cadrul unor proiecte implementate și
finalizate la nivelul regiunilor Nord-Est și Sud-Vest, fapt care, ipotetic, este de natură a acționa în
sensul reducerii disparităților.
Graficul 123 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
reabilitarea/
modernizarea
drumurilor județene (proiecte finalizate)

8,40%

Graficul 124 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind reabilitarea/ modernizarea străzilor
orășenești (proiecte finalizate)
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Sursa: SMIS CSNR, AM POR
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În cadrul AP 4, majoritatea regiunilor au o contribuție egală la numărul de structuri de sprijinire a
afacerilor create/ reabilitate. Din perspectiva acestui indicator, este probabil ca POR să contribuie mai
mult la dezvoltarea regiunii Sud-Est, în detrimentul regiunilor București-Ilfov și Centru. Pe lângă
distribuția relativ echilibrată între regiuni a structurilor de afaceri finalizate în cadrul DMI 4.1, și în acest
caz impactul prezumtiv asupra adâncirii disparităților regionale este limitat de componenta imobiliară a
proiectelor finalizate, aceste tipuri de proiecte nefiind de natură a avea un efect semnificativ asupra
reducerii decalajelor de dezvoltare.
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În ceea ce privește microîntreprinderile sprijinite financiar din POR, cele mai multe se află localizate în
regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia, dar și Nord-Vest și Sud-Vest, trei dintre aceste regiuni
confruntându-se cu cele mai mari decalajele de dezvoltare la nivelul întregii țări.
Graficul 125 – Contribuția fiecărei regiuni la
îndeplinirea indicatorului privind numărul structurilor
de sprijinire a afacerilor asistate în cadrul DMI 4.1
(proiecte finalizate)

13,64%

Graficul 126 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului
privind
numărul
microîntreprinderilor
asistate financiar în cadrul DMI 4.3 (proiecte finalizate)
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Din punct de vedere al rezultatelor, însă, valorile înregistrate la 31 decembrie 2013 pentru indicatorii
privind locurile de muncă create reflectă următoarele aspecte. Pe de o parte, intervenția POR din
cadrul DMI 4.1 poate avea efecte contrare asupra atenuării disparităților regionale de dezvoltare, cele
mai multe locuri de muncă fiind create în regiunile cu un nivel mai ridicat de dezvoltare, respectiv în
regiunile Vest și Centru, urmate de regiunea Nord-Est, fapt care probează și teoria ”path dependancy”
menționată mai sus. Intervenția POR din cadrul DMI 4.3 are dimpotrivă un posibil efect benefic, de
atenuare a decalajelor de dezvoltare, cele mai multe locuri de muncă fiind create în regiunile SudMuntenia și Nord-Est.
Graficul 127 – Contribuția fiecărei regiuni la
îndeplinirea indicatorului privind locurile de muncă
create în cadrul structurilor de afaceri (proiecte
finalizate)

Graficul 128 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind locurile de muncă create în
microîntreprinderile asistate financiar (proiecte finalizate)
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Rezultatele înregistrate în cadrul DMI 5.2 confirmă că și în acest caz POR ar putea avea efecte
pozitive în sensul prevenirii adâncirii disparităților regionale de dezvoltare, dacă luăm în considerare
că cele mai multe locuri de muncă au fost create în regiunile Nord-Est și Sud-Est (dar și Nord-Vest),
iar numărul de turiști sosiți în regiune datorită intervenției POR este mai mare în regiunile Sud-Est și
Nord-Est (dar și Vest).
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Graficul 129 – Contribuția fiecărei regiuni la
îndeplinirea indicatorului privind locuri de muncă
create în cadrul proiecte de modernizare a structurilor
de cazare și agrement (proiecte finalizate)

2,38%

Graficul 130 – Contribuția fiecărei regiuni la îndeplinirea
indicatorului privind numărul turiștilor sosiți în structurile
de cazare (proiecte finalizate)
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9.4.3 Concluzii
[1]

Există indicii care confirmă că POR ar putea avea efecte pozitive asupra prevenirii adâncirii
disparităților regionale, în cazul multor indicatori de program aferenți proiectelor finalizate, efectul
potențial asupra regiunilor mai puțin dezvoltate fiind mai mare decât asupra celor mai dezvoltate.

[2]

Totuși, este de așteptat ca aceste efecte să fie limitate, fiind direct proporționale cu nivelul redus al
investițiilor POR comparativ cu totalul investițiilor la nivel regional (finanțate din alte fonduri
europene sau guvernamentale). În același timp, alocările diferențiate pe regiuni în funcție de
nivelul acestora de dezvoltare (pe lângă bugetul total al programului) nu par a fi un instrument
suficient pentru a contracara de o manieră eficace disparitățile regionale de dezvoltare. Nu toate
intervențiile POR au un impact direct la reducerea disparităților regionale. Investițiile în
componenta socială (AP 3, DMI 5.1) au avut un efect indirect important asupra dezvoltării socioeconomice a regiunilor.

[3]

Este posibil ca intervențiile din cadrul DMI 4.1 să aibă efecte mai degrabă negative asupra
disparităților regionale, în contrast cu intervențiile din cadrul DMI 4.3.

9.4.4 Recomandări
[1]

Evaluările de impact ale POR 2007-2013 ce vor fi derulate sub coordonarea AM POR ar trebui să
evidențieze cu mai mare precizie contribuția POR la prevenirea adâncirii disparităților regionale.
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10 Identificarea și analiza unor exemple
de bună practică
10.1 Selecția exemplelor de bună practică/ a cazurilor
Conform cerințelor Caietului de Sarcini, în cadrul acestei sub-activități au fost identificate exemplele de
bună practică care au făcut obiectul studiului de caz.
Selecția exemplelor a fost realizată în doi pași: într-o primă fază, Organismele Intermediare și AM
POR au propus, pentru fiecare domeniu major de intervenție 1-2 proiecte care îndeplinesc în cea mai
mare măsură și cumulat, criteriile de mai jos, așa cum au fost ele dezvoltate de experții evaluatori:
1) Criterii utilizate în selectarea exemplelor de bună practică din cadrul AP 2-5










Criteriul 1. Stadiul de implementare a proiectului (proiecte finalizate sau aflate într-un stadiu
avansat de implementare)
Criteriul 2. Țintele indicatorilor aferente proiectului sunt atinse sau există potențial ridicat ca
acestea să fie atinse la finalizarea proiectului
Criteriul 3. Relevanța ridicată a proiectului pentru nevoile de dezvoltare regionale identificate în
POR
Criteriul 4. Complementaritatea proiectului cu alte intervenții regionale/ locale (finanțate din
fonduri europene şi/ sau guvernamentale)
Criteriul 5. Efectul semnificativ asupra dezvoltării socio-economice locale
Criteriul 6. Efectul semnificativ asupra dezvoltării socio-economice a regiunii
Criteriul 7. Modul de implementare a proiectului (fără întârzieri, nereguli, economii mari, în
conformitate cu planificarea activităților şi financiară inițială)
Criteriul 8. Cultura “evaluativă” a beneficiarului (cu alte cuvinte, beneficiarul are un sistem de
monitorizare şi evaluare sau măcar deschidere către analiza performanței şi învățarea din
experiență).

2) Criterii utilizate în selectarea exemplelor de bună practică din cadrul AP 1











Criteriul 1. Numărul de proiecte contractate aferente Polului de creștere/ Polului de dezvoltare
urbană/ Centrului urban în cadrul POR (cu cât mai multe, cu atât mai bine)
Criteriul 2. Stadiul de implementare a proiectelor contractate din cadrul Polului de creștere/
Polului de dezvoltare urbană/ Centrului urban (proiecte finalizate sau aflate într-un stadiu avansat
de implementare)
Criteriul 3. Țintele indicatorilor aferente proiectelor contractate din cadrul Polului de creștere/
Polului de dezvoltare urbană/ Centrului urban sunt atinse sau există potențial ridicat ca acestea să
fie atinse la finalizarea proiectelor
Criteriul 4. Relevanța ridicată a proiectelor din cadrul Polului de creștere/ Polului de dezvoltare
urbană/ Centrului urban pentru nevoile de dezvoltare regionale identificate în POR
Criteriul 5. Efectul semnificativ asupra dezvoltării socio-economice a oraşului
Criteriul 6. Numărul de proiecte care vizează dezvoltarea mediului de afaceri din cadrul Polului de
creștere/ Polului de dezvoltare urbană/ Centrului urban (cu cât polul de dezvoltare urbană/ centrul
urban cuprinde mai multe proiecte care vizează dezvoltarea mediului de afaceri, cu atât mai bine)
Criteriul 7. Efectul semnificativ asupra dezvoltării socio-economice a regiunii
Criteriul 8. Modul de implementare a proiectelor din cadrul Polului de creștere/ Polului de
dezvoltare urbană/ Centrului urban (fără întârzieri, nereguli, economii mari, în conformitate cu
planificarea activităților şi financiară inițială)
Criteriul 9. Cultura “evaluativă” a municipiului/ polului/ centrului (cu alte cuvinte, Polul de creștere/
Polul de dezvoltare urbană/ Centrul urban are un sistem de monitorizare şi evaluare a nivelului
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acestuia de dezvoltare sau măcar deschidere către analiza performanței şi învățarea din
experiență)
Criteriul 10. Oraşul participă la Auditul Urban107 (DG Regio)



În cea de-a doua etapă a procesului de selecție a exemplelor de bună practică/ a cazurilor a fost
analizat portofoliul de proiecte obținut în urma propunerilor primite din partea OI/ AM POR. În funcție
de criteriul regional, dimensiunea finanțării și a posibilelor efecte, de caracterul inovator sau specific al
proiectelor au fost selectate 14 proiecte/ centre/ poli. Lista finală a exemplelor de bună practică este
prezentată mai jos, iar studiile de caz propriu-zise pot fi consultate în Anexa nr. 53.
Tabelul 99 – Lista exemplelor de bună practică
Lista exem plelor de bună practică
Nr.
crt. Denum ire proiect/ PC/ PDU/ CU

Cod SMIS

1 Polul de creștere Cluj-Napoca

N/a

1.1 Municipiul Cluj-Napoca

NV

2 Polul de dezvoltare urbană Râmnicu-Vâlcea

N/a

1.1 Municipiul Râmnicu-Vâlcea

SV

3 Centrul urban Adjud

N/a

1.1 Municipiul Adjud

SE

4 Centură Sud Ineu

1562

2.1 UAT Orașul Ineu

V

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
5 ambulatorului Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din cadrul
Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

12112

3.1 UAT Municipiul Timișoara

V

17886

Parteneriat dintre UAT Municipiul Călărași și
3.2 Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați
Fizic - filiala Călărași

SM

Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de
7
urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a
primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru

2339

3.3 ADI ”Centrul Transilvaniei”

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional “Iulia Haşdeu”

15133

3.4

12871

4.1 Modatim Business Facility S.R.L.

V

21181

4.2 Municipiul Târgu Secuiesc

C

22542

4.3 SC AUDIOSAN SRL

NE

12 Reabilitarea centrului cultural-istoric al Municipiului Bârlad

2099

5.1 Consiliul Județean Vaslui

NE

Extinderea pensiunii Marald, amenajarea unei parcări,
13 branșamente utilități, ziduri de sprijin, împrejmuire teren, în
stațiunea Sinaia județul Prahova

2129

5.2 SC Alpa SRL

SM

14 Centru Național de Informare și Promovare Turistică

12883

5.3 Consiliul Județean Suceava

NE

6

8

Extindere și modernizare Centru de zi pentru persoane cu
handicap

City Business Development Centre – Structură de sprijin pentru
afacerile inovative din Timişoara
Amenajare Sit Industrial în Municipiul Târgu Secuiesc pe
10 platforma unei foste fabrici de prelucrare și industrializare a
lemnului
Creșterea competitivității economice prin achiziția de
11 echipamente la SC AUDIOSAN SRL din Municipiul Vaslui, județul
Vaslui
9

DMI

Denum ire beneficiar

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului
București

Regiune

C

BI

Sursă: A doua evaluare intermediară a POR

107

http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx
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11 Sinteza concluziilor și recomandărilor
În conformitate cu prevederile CdS, această secțiune a raportului de evaluare prezintă concluziile şi
recomandările finale pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor şi pentru realizarea obiectivelor
intervenţiilor finanțate în cadrul POR.
Concluzii finale
În ansamblu, POR a obținut probabil cel mai bun compromis posibil, date fiind resursele existente și
sistemul de management actual, între multiplele cerințe ale programului – respectare legislație și
regulamente, viteză de implementare, rezolvare aspecte neprevăzute, eficacitate, eficiență. POR se
află într-un stadiu avansat al implementării, principala provocare în această etapă fiind reprezentată de
derularea în bune condiții și finalizarea la timp a proiectelor contractate.
Atingerea obiectivelor programului
Din această perspectivă, POR prezintă o imagine mixtă. Unele domenii de intervenție au șanse foarte
ridicate să își atingă complet obiectivele, în timp ce alte domenii își vor atinge doar parțial obiectivele.
Gradul de atingere parțială a indicatorilor de program diferă semnificativ între domenii, între 20-30% și
70-80%. Multe dintre obiectivele domeniilor de intervenție sunt susținute de mai mult de un indicator
de rezultat, unii cu potențial de a fi complet atinși, alții doar parțial, ceea ce creează din nou o imagine
mixtă în cazul fiecărui obiectiv în parte.
O serie de indicatori de rezultat sunt afectați de o serie neajunsuri – colectare eronată a unor valori ale
acestora, schimbarea unor indicatori astfel încât aceștia nu mai reflectă corespunzător obiectivul
aferent, lipsa unor anumiți indicatori. Astfel de neajunsuri diminuează capacitatea unor indicatori de a
reflecta în mod corect și complet gradul de atingere al unui obiectiv și implicit diminuează posibilitatea
de a evalua exact gradul de atingere a unora dintre obiectivelor programului.
Nivelul estimat al absorbției fondurilor UE
Un risc mediu de dezangajare se situează în jurul valorii de 15%, deci se poate estima o rată a
absorbției de 85%. Un astfel de nivel poate fi considerat o performanță, cu amendamentul că dacă nu
ar fi existat o amânare a termenelor conform regulii n+3/n+2, rata de absorbție ar fi fost mai scăzută.
Recomandări cheie
Recomandări aferente perioadei curente de programare
Faptul că în stabilirea țintelor indicatorilor de program s-au luat în considerare evoluţiile economice şi
sociale manifestate înainte de apariţia/manifestarea crizei economice, și având în vedere dinamica
unor politici și priorități sectoriale pe parcursul derulării programului, se recomandă ajustarea valorii
țintă a unor indicatori de program, în concordanţă cu noile realităţi economico-sociale.
Pentru a crește nivelul absorbției de fonduri UE, se recomandă:





contractarea în regim de urgență a tuturor fondurilor încă disponibile;
ca procesul de contractare să permită proiectelor să fie finalizate până în decembrie 2015 și să ia
în calcul posibilele întârzieri care pot apărea în implementarea acestora;
ca riscul real de dezangajare (care ia în calcul condițiile reale de implementare) să fie monitorizat
lunar, pentru a se putea lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare de maximizare a absorbției:
de exemplu contractarea de noi proiecte mature aflate pe lista de rezervă, inclusiv prin realocarea
de fonduri între domenii de intervenție sau axe prioritare și stoparea supracontractării.
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Recomandări aferente perioadei de programare viitoare (2014 – 2020)
Pentru creșterea relevanței intervențiilor POR, se recomandă:





alocare financiară regională diferită de la un domeniu de intervenție la altul, în concordanță cu
potențialul și specificul nevoilor la nivelul fiecărei regiuni în parte;
ca programul să se axeze pe mai puține operațiuni specifice, care ar trebui definite în funcție de
capacitatea acestora de a produce un impact notabil la nivel regional pe termen lung (în limitele
Regulamentelor CE);
planificarea intervențiilor cu asigurarea unei corelări depline între Strategia Națională pentru
Dezvoltare Regională 2014-2020 și planurile strategice din domeniile sănătate, educație,
transport, etc. Această corelare trebuie monitorizată pe întreg parcursul implementării POR pentru
a permite ajustarea POR în funcție de evoluțiile acestor planuri strategice sectoriale.

Pentru a asigura o eficacitate sporită a intervenției POR, se recomandă:





formularea de ținte la nivel regional pentru indicatorii de program, în cazul acelor indicatori de
program unde un astfel de exercițiu prezintă relevanță și plusvaloare;
organizarea de apeluri de proiecte cu termen fix pentru domeniile majore de intervenție care
vizează un număr mare de potențiali beneficiari eligibili;
ca sistemul de indicatori de program să asigure o acoperire adecvată a obiectivelor POR,.mai
precis toate tipurile de intervenții exprimate în cadrul unui obiectiv trebuie să aibă un indicator de
rezultat aferent.

Pentru a avea un impact real asupra prevenirii adâncirii disparităților regionale, se recomandă:



ca alocarea financiară către regiunile de dezvoltare să țină cont de particularitățile regionale și să
se concentreze pe tipuri de intervenții cu un impact semnificativ și demonstrat asupra dezvoltării
echilibrate a regiunilor.

Pentru a crește capacitatea de elaborare și implementare a politicilor de dezvoltare la nivel regional și
local, se recomandă:



promovarea parteneriatului la nivel local între beneficiari mai ales pentru proiectele complexe, care
presupun existenţa unor resurse dificil de asigurat cumulativ în cazul autorităţilor publice locale de
mici dimensiuni, dar care prin realizarea unor parteneriate locale pot fi asigurate.

Pentru a crește eficacitatea procesului de management al implementării programului, se recomandă:













deschiderea liniilor de finanțare cât mai curând posibil după aprobarea POR 2014-2020;
OI POR să ofere o informare cât mai completă și relevantă potențialilor beneficiari (help-desk);
eficientizarea procedurilor de selecție și contractare a proiectelor, respectiv procesare a cererilor
de rambursare/plată;
evaluarea necesarului de personal și a gradului de încărcare al acestuia la nivelul AM / OI POR;
utilizarea mai consistentă a resurselor de asistență tehnică în orice proces unde resursele interne
POR nu sunt suficiente;
o planificare realistă a implementării programului, care să ia în calcul factorii negativi care s-au
manifestat în actualul ciclu de programare; utilizarea managementului de risc ca instrument de
management al implementării programului;
clarificarea poziției funcției de monitorizare de program în sistemul de management și control al
AM POR (inclusiv prin îmbunătățirea procedurilor relevante) și întărirea acesteia din punct de
vedere al capacității (număr de persoane și expertiză); un sistem de monitorizare de program
susținut de analize mai frecvente și un ciclu analiză-măsură de corecție mai rapid;
evaluarea anuală a campaniilor de promovare prin sondaje de opinie aplicate grupurilor țintă ale
POR și prin utilizarea indicatorului cost-beneficiu pentru a stabili eficiența utilizării banilor alocați
pe diferite canale de promovare;
crearea unui ghid unic de aplicare pentru toate programele operaționale 2014-2020, pentru o
informare mai clară și mai coerentă a potențialilor beneficiari;
o mai mare predictibilitate a execuției financiare pentru contractele descentralizate de asistență
tehnică de la nivelul OI POR, astfel încât planificarea și execuția financiară să reprezinte
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instrumente utile pentru implementarea strategiei de asistență tehnică printr-un set de indicatori
definiți și prestabiliți, direct legați de atribuțiunile descentralizate ale acestora și în funcție de
nevoile specifice fiecărui OI POR.
Pentru creșterea eficienței programului, se recomandă:



introducerea obligativității ca toate proiectele să contribuie la realizarea indicatorilor de program.
Pentru orice indicator de program este necesară transmiterea valorilor țintă de la nivel de program
la nivelul proiectelor finanțate, prin intermediul unor indici de eficiență.

Pentru a crește complementaritatea și sinergia dintre POR și celelalte programe operaționale, se
recomandă:



propunerea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către Ministerul
Fondurilor Europene și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor mecanisme care să
permită inițierea sistematică de proiecte sinergice la nivelul programelor operaționale
complementare. Aceasta presupune în prealabil identificarea unor proiecte strategice, cu mare
impact regional, care să poată beneficia de fonduri de la cel puțin două programe operaționale.
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EuZone, FDSC, Ramboll, Relians
sănătate publicăi, mai 2013
Development Planning
Ministerul
Muncii,
Familiei
și
Protecției Sociale, Direcția Servicii
Indicatori de incluziune socială, calculați de
Sociale
și
Incluziune
Socială,
corespunzători perioadelor 2003-2011, 2010-2011
Compartiment indicatori sociali și
programe incluziune socială

MMFPS,
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Națională
Handicap

Titlul documentului

Muncii,
Familiei
și
Sociale,
Autoritatea
Buletine statistice trimestriale, 2005-2012
pentru Persoanele cu

Eurostat, Comisia Europeană

Statistics in focus: Social Protection in the European Union,
2007

Eurostat, Comisia Europeană

Statistics in focus: In 2009 a 6.5% rise in per capita social
protection expenditure matched a 6.1% drop in EU-27 GDP,
2012

Banca Mondială

Analiza funcțională a administrației publice centrale
dinRomânia – II, Analiza Funcțională a Sectorului Muncă şi
ProtecţieSocială în România, Cod SMIS CSNR: 37608

Ministerul
Muncii,
Familiei
și
Analiza socio-economică
Protecției Sociale, Direcția Generală
europene2014-2020
Asistență Socială
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, AM POR
OCDE, International Transport Forum
Gladys
Lopez-Acevedo,
Philipp
Krause, and Keith Mackay, Ed.
(Banca Mondială)
Morra, L. and Rist, R. (Banca
Mondială)
Kusek, J.Z and Rist, R. (Banca
Mondială)
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, AM POR
RGL Forensics, Frontier Economics

DG Regio, Comisia Europeană

pentru

programarea

fondurilor

Strategia Națională pentru dezvoltare regională, 2014-2020,
versiune preliminară, 2013
Spending on Transport Infrastructure 1995-2011, mai 2013
Building Better Policies. The Nuts and Bolts of Monitoring and
Evaluation Systems, 2012
Road to results, Designing and Conducting Effective
Development Evaluations 2009
Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation
System, 2004
Ghidul aplicantului AP 1 – AP5
Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000 –
2006
Work package 10: Efficiency – Unit costs of major projects,
octombrie 2009.
The
Programming
Period
2007-2013,
INDICATIVE
GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: MONITORING
AND EVALUATION INDICATORS
Working Document No. 2, august 2006

The
Programming
Period
2007-2013,
INDICATIVE
GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: REPORTING ON
DG Regio, Comisia Europeană
CORE INDICATORS FOR THE EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND AND THE COHESION FUND
Working Document No. 7, iulie 2009
RESULTS INDICATORS 2014+: REPORT ON PILOT TESTS
DG Politica Regională și Urbană,
IN 23 REGIONS/OPS ACROSS 15 MS OF THE EU, ianuarie
Comisia Europeană
2013
HG 363/2010 – Hotărâre privin aprobarea standardelor de cost
Guvernul României
pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, aprilie
2010
Road infrastructure cost and revenue in Europe
CE Delft - Solutions for
Produced within the study Internalisation Measures and
environment,
Policies
economy and
for all external cost of Transport
technology
(IMPACT) – Deliverable 2, aprilie 2008
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Ex post evaluation of investment projects co-financed by the
CSIL, Centre For Industrial Studies,
European regional development fund (ERDF) or Cohesion fund
Milan
(CF) in the period 1994-1999, noiembrie 2012
DKM, Economic Consultants, Dublin
Final report, Ten projects observed
The Association of Southeast Asian ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2012-2015, martie
Nations (ASEAN)
2012
Rawlinsons
Construction
Cost
Rawlinsons Construction Cost Guide 2008, edition 26
Consultants and Quantity Surveyors
State of Wisconsin
Department of Administration
Capital Budget Cost Estimating Guidelines
Division of State Facilities
2007 - 2009
Madison, Wisconsin
Understanding and Monitoring the Cost-Determining Factors
Comisia Europeană
of Infrastructure Projects
A Study on the Efficiency of the Implementation Methods for
ÖIR, LRDP, IDOM
Structural Funds - Final Report, decembrie 2003
Rodrigo Archondo-Callao

Roads Works Costs per Km, aprilie 2000
Source: World Bank Reports

Leonas Simanauskas
Prof. Dr. Habil.
Faculty
of
Economics,
Vilnius
University Lithuania
Skirmantas Ðidlauskas
Resumptive Evaluation of Investment Project Efficiency
Finance Engineering Department,
Vilnius
Gediminas
Technical
University
Vilnius, Lithuania
The World Economic Forum
Shanti Pless and Paul Torcellini

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013
Controlling Capital Costs in High Performance Office Buildings:
A Review of Best Practices for Overcoming Cost Barriers,
august 2012
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