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SUMAR EXECUTIV

Raportul Anual de Analiză și Prognoză SAR 
2017 adresează marea întrebare: reușesc fon-
durile europene să ne europenizeze, cu alte 
cuvinte să ne dezvolte, sau nu? Riscuri au: 
deja se profilau peste zece la sută din  
totalul condamnărilor de corupție în relație 
cu fondurile UE după doar primii ani de mică 
absorbție, iar birocrația lor a devenit legenda-
ră. Dar dacă blestemul este clar, binecuvânta-
rea există? Am căutat-o în educație, sănătate, 
infrastructură și mai peste tot, într-o colecție 
de date fără precedent. Rezultatul îl veți jude-
ca singuri.

I. Secțiunea întâi a Raportului SAR privește 
principala noastră constrângere europeană, 
deficitul bugetar, și evaluează principalele 
măsuri prin care actualul Guvern poate fie 
să reducă cheltuielile, fie să crească venitu-
rile bugetare. Se inventariază principalele 
măsuri prin care se pot atinge obiectivele 
investiționale asumate, precum prioritizarea 
strategică a acestora. De asemenea, analiza 
reflectă recomandări cu privire la măsuri de 
îmbunătățire a colectării fiscale prin armoni-
zarea legislației naționale cu cea internațională 
sau recuperarea prejudiciilor datorate 
corupției. 
Panelul de experți consultat de către SAR 
consideră că anul 2017 va fi unul cu o creştere 
economică bună, estimată la 4.4%, continuând 
tendința de creștere a ultimilor ani. Totodată 
la nivelul prognozei economice, experții esti-
mează încadrarea în limita deficitului de cont 
curent acceptabilă, cu toate că acest aspect 
poate implica revizuiri ale obiectivelor de 
cheltuieli publice asumate pentru anul în curs. 

II. A doua secțiune a raportului compară 
atât cantitativ, cât și calitativ procesul de 
absorbție a fondurilor europene, la nivelul 
statelor membre. Absorbția nu este o condiție 

suficientă pentru ca România să recupereze 
decalajele de dezvoltare față de media Uniunii 
Europene (UE): în loc de dezvoltare riscăm să 
obținem creșterea inegalităților sociale, cheltu-
irea resurselor înspre zone gri în care mai de-
grabă corupția și ineficiența sunt reguli sau ri-
sipirea banilor. Suntem oare în această situație? 
Am reușit să punem mecanisme în funcțiune 
care să cheltuiască cu folos banii europeni și 
să se autoregleze? Care sunt în continuare 
punctele slabe ale modului de a elabora politici 
publice indiferent de sursa de finanțare? 
Deși în 2007 PIB per capita în România, 
exprimată în paritatea puterii de cumpărare 
standard (PPS), era 43% din media UE, iar 
la sfârșitul anului 2015, PIB per capita era de 
57% din media UE, există exemplul negativ al 
Greciei care arată că demersul de dezvoltare 
poate fi ratat chiar în prezența creșterii econo-
mice. 
Harta Corupției Județene întocmită de So-
cietatea Academică din România arată că la 
un nivel de absorbție de sub 8 % până în anul 
2013, s-au înregistrat 11% cazuri ce implică 
fonduri europene, iar dintre acestea 37% sunt 
condamnări ale unor persoane cu funcții 
publice. Instituțiile publice cel mai des implicate 
în acest tip de cazuri se află la nivel local: pri-
măriile cu 47% Agenția de Plăți în Agricultură 
(APIA) cu 8% și consiliile județene cu 6%.
Analiza situației românești, dar și comparația 
cu vecinii – față de care reprezentăm un 
record negativ absolut – duce la trei recoman-
dări de bun simț: transparență totală, indica-
tori de parcurs și profesionalizarea resurselor 
umane sau metafora cu „absorbția zero” va 
deveni „avans zero” în termeni reali, dacă nu 
nominali.

III. A treia secțiune analizează aloca-
rea și utilizarea fondurilor europene în 
învățământul superior din România. Se com-
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pară distribuția acestor fonduri cu alocările de 
la bugetul de stat urmărind impactul pe care 
implementarea proiectelor europene l-a avut 
în sistemul de învățământ superior românesc, 
în special în raport cu obiectivele asumate de 
acestea. 
Domeniile de interes sunt cele în care 
investițiile au fost cele mai mari: resursele 
umane și cercetarea. Principalele programe 
operaționale în cadrul cărora universitățile 
de stat au putut fi beneficiare și/sau partene-
re și pe care le-am analizat sunt: Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU) și Programul Operațional 
Sectorial Creșterea Competitivității Economice 
(POSCCE).
Una dintre principalele concluzii este că 
obiectivele finanțate de către POSDRU nu au 
fost privite, asumate și internalizate drept 
obiective ale sistemului de învățământ supe-
rior românesc ci, mai degrabă, au fost folosite 
drept instrumente de creștere a veniturilor 
universităților și a persoanelor implicate. O 
explicație în acest sens este lipsa de sincro-
nizare a politicilor naționale cu obiectivele 
programelor operaționale. 

IV. Pentru secțiunea a patra, expertul SAR, 
Dr. Sorin Paveliu, a citit atent programul Par-
tidului Social Democrat (PSD) pentru sănă-
tate, identificând potențialele riscuri aferente 
angajamentelor asumate. 
Într-un sector marcat de multe probleme 
vizibile pe parcursul ultimilor ani, acest 
program pune accent în exces pe investiții, 
pentru care nu există resurse clare – din 
nou, ipotetice fonduri europene greu de 
accesat sau profituri din fonduri viitoare de 
investiții. 
Programul nu identifică un mecanism suste-
nabil pentru creșterile de salarii, nu oferă o 
soluție pentru rezolvarea consecințelor ne-
dorite ale unor propuneri populiste precum 
ieftinirea medicamentelor, care pot produce 
distorsiuni masive de piață și abandonează, 
ca și guvernul Cioloș, ambiția de a rezolva 
problema infecțiilor intraspitalicești. 
Expertul SAR Sorin Paveliu propune ca pro-
gramul să includă și această problemă și să 

fie adoptată o prioritizare, care să amâne pe 
termen mediu sau lung alte probleme pentru 
care nu există deocamdată finanțare.

V. Secțiunea finală din acest raport pune la 
îndoială felul în care întârziatul Master Plan 
General de Transport (MPGT) planifică și 
prioritizează investiții în infrastructură de 
transport (rutier, feroviar, naval, aerian și 
intermodal) de aproximativ 42 miliarde euro 
din fonduri europene și naționale până în 
anul 2030. 
MPGT alocă peste 23,6 mld. euro pentru 
sectorul rutier și  aproximativ 13.9 mld. euro 
pentru cel feroviar. Surprinzătoare nu este 
doar cifra pentru sectorul rutier – mai mare 
decât toate celelalte moduri de transport la un 
loc – cât alocarea proiectelor în timp. Cele mai 
mari investiții în sectorul rutier ar fi trebuit 
să înceapă în 2016 și vor dura până în 2020, 
urmate de perioada 2021-2025. Dacă aceeași 
abordare o vedem și în privința transportului 
maritim și aerian, pentru feroviar majoritatea 
investițiilor vor începe după 2021, multe chiar 
din 2025. Există proiecte feroviare care încep 
din 2031, deși Master Planul (modelarea sa) 
are ca scop, în mod normal, perioada de până 
în 2030. Deci sectorul feroviar are de facto o 
alocare financiară semnificativ mai slabă: cele 
aproape 14 mld euro sunt până în 2036.
Proiectele din domeniile rutier și feroviar ce 
ar fi trebuit începute în 2016 reprezintă zeci de 
lucrări de construcție de autostrăzi și drumuri 
expres ori modernizări de căi ferate, adică 
sute de km de infrastructură pe an: autostră-
zile Sibiu-Pitești, Craiova-Pitești ori Sibiu 
-Brașov; liniile ferate Predeal-Brașov, Brașov-
Sighișoara, etc. Mai există câteva zeci de 
lucrări de o amploare semnificativă în celelalte 
sectoare care încep sau ar fi trebuit să înceapă 
tot în 2016. Dar multe nu sunt  nici măcar în 
stadiu de proiect. Experiența de până acum 
arată că nici statul român, nici firmele private, 
străine sau românești, nu sunt capabile de ase-
menea performanțe în doar 3 ani, deci Master 
Planul este din start nerealist, va distruge căile 
ferate fără să pună autostrăzi în loc și ar trebui 
revizuit.
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I. The Report's first section analyzes 
Romania's main European constraint: its 
budget deficit, and evaluates the current 
Government's possible options: spending 
cuts or budget revenue increase. We looked 
at the main measures that can be applied 
in order to meet Romania's assumed in-
vestment targets, as well as their strategic 
prioritization. The analysis also features re-
commendations concerning potential impro-
vements in tax collection by harmonizing 
national laws with international ones, or by 
recovering corruption-related damages.
The 2017 SAR Annual Policy Analysis and 
Forecasting Report asks the big question: 
do EU funds lead Romania to „Europeni-
zation”? Or to put it differently, do they 
contribute to our overall development or 
not? There are risks involved: it was barely 
the beginning of the absorption period 
as over 10% of corruption sentences were 
related to the management of EU funds, and 
the extent of their bureaucratic burden was 
becoming legendary. Still, if their curse is 
clear, is there any blessing at all? We looked 
for it in the education sector, health sector, 
infrastructure, and all over the policy areas 
benefiting from such financing, amassing in 
the process an unprecedented collection of 
data. Our findings, presented here, can be 
freely judged. 
The expert panel consulted by SAR sees 
2017 as registering good economic growth, 
estimated at 4.4%, thus continuing the 

positive trend of the past years. Experts 
also forecast that Romania will respect the 
deficit margins, even though it will entail a 
series of revisions on the public expenditure 
announced for the current year.  

II. The second section of this SAR Report 
compares the process of EU funds absor-
ption across the EU member states both 
quantitatively and qualitatively. It shows 
that quantitatively attracting European 
funding is not a sufficient condition for 
Romania to catch up with the EU average 
indicators. Instead of achieving sustainable 
development we run the risk of increasing 
social inequalities, deviating resources into 
areas markedly plagued by corruption and 
inefficiency, and essentially wasting the-
se funding allocations. Are we indeed in 
this situation? Have we managed to put in 
place those institutional mechanisms that 
can effectively channel EU funding and 
promptly react to potential disruptions? 
Leaving aside the specific sources of fun-
ding, we also ask what are those persistent 
weaknesses of the Romanian public policy 
formulation and delivery? 
Even though, in 2007, the GDP per capita 
in Purchasing Power Standards (PPS) was 
43% of the EU average and, at the end of 
2015, it increased at 57% of the EU average, 
we should not forget the negative example 
of Greece, which shows us that even when 
there is economic growth, the overall deve-

EXECUTIVE SUMMARY
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lopment process fails and falters.
The County Corruption Map developed by 
the Romanian Academic Society shows that 
within an 8% absorption rate until 2013, 
amongst all the corruption final sentences 
passed in Romania at that time, 11% of those 
involved EU funding. Furthermore, in 37% of 
these cases, the courts found that the guilty 
parties were civil servants or persons holding 
public office. The most frequently affected 
institutions are at the local level: city or town 
halls (47%), the Agency for Payments in Agri-
culture (8%) and county councils (6%).
The assessment of the current situation in the 
Romanian case study, as well as the compara-
tive perspective on the neighboring countries 
which proves our negative outlier position 
leads us to three common-sense public policy 
recommendations: total transparency, in-
termediary assessments of result indicators 
and professionalization of human resources 
involved. Otherwise, the metaphor that is 
frequently used nowadays with regards to 
“zero absorption” will turn into “zero advan-
cement” in real, if not nominal terms.  

III. The third section in this SAR Report 
looks at the allocation and deployment of 
European funding in Romanian academic 
institutions. This analysis traces the impact 
that structural projects had on the Romani-
an educational system, by looking at their 
declared objectives, as well as the funding 
distribution for these projects across higher 
education institutions.  
The areas of interest covered here are those 
that saw the highest investment: human 
resource projects and research projects. The 
main Operational Programmes that provi-
ded financing to public institutions were: 
Sectoral Operational Programme Human 
Resources Development (SOP HRD or 
POSDRU in Romanian) and the Sectoral 
Operational Programme Increasing of Eco-
nomic Competitiveness (SOP IEC or POSC-
CE in Romanian). 

One of the main conclusions is that the fi-
nancing objectives of the Human Resources 
Development Programme (POSDRU) were 
not seen, assumed or internalized as core 
objectives of the Romanian higher education 
system. Sooner, these funding opportunities 
were seen as self-enrichment opportunities 
for both individual and institutional be-
neficiaries. A straightforward explanation 
in this regard is that there is a severe and 
worrisome lack of coordination between the 
objectives and public policies assumed at 
the national level on one hand, and the per-
formance indicators or overall objectives of 
such programmes in Romania on the other 
hand.

IV. For the fourth section, SAR expert 
Sorin Paveliu, MD has carefully read the 
Social Democrats’ health programme, and 
identified the potential risks regarding the 
assumed objectives.   
In a sector plagued by various problems, 
some of which were strikingly visible over 
the past couple of years, the current gover-
ning programme for the health sector has an 
excessive preoccupation for investment ob-
jectives. While clearly needed, the problem 
with this prioritization is that there is no 
clear identification of the funding sources 
for such investments—except, once again, 
for hypothetical European funding (hard to 
absorb) or the resources of a future Sove-
reign Wealth Fund that the Government 
intends to create. 
The current programme does not identify 
a sustainable mechanism for the projected 
salary increases of medical personnel, nor 
does it offer a solution for the unintended 
consequences of populist measures, such 
as the blanket measure of price reduction 
for subscription drugs. The latter can cause 
significant distortions on the Romanian phar-
maceutical market, incentivizing suppliers 
to sooner abandon the market than comply 
with the intended price provisions. Finally, the 
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current programme, much like the preceding 
one of the Cioloș government is abandoning 
the stringent issue of hospital infections. 
Sorin Paveliu argues that the governing 
programme for the health sector should 
address with expediency the issue of hospi-
tal infections as a priority, and to postpone 
on average to long term some of the other 
targeted issues (e.g. physical infrastructure 
for medical care or new hospitals) for which 
there are no ready funds available at pre-
sent.  
V. The final section of this SAR Report 
challenges the manner in which Romania’s 
General Transport Master Plan (MPGT) 
has planned and prioritized the infra-
structure investments (e.g. road transport, 
railways sector, naval sector, aviation sec-
tor and multimodal centres). It is supposed 
to inform the allocation of approx. 42 bil. 
euro from structural and national funding 
until 2030.  
MPGT recommends the allocation of over 
23.6 bil. euro for road transportation and 
approximately 13.9 bil. euro for the railway 
sector. Surprising is not only the figure of 
the road sector allocations—higher than all 
the other transportation sectors and centres 
put together—as much as is the timeline of 
the projects. The biggest share of the invest-
ments was supposed to begin in 2016 and 
last until 2020, followed by the secondary 
modeling period of 2021-2025. If in the case 
of the naval and aviation sectors we see 
a similar approach, the railways sector is 

engaged with very differently: its allocati-
ons are scheduled to begin after 2021, most 
of which even after 2025. There are some 
railways investment projects planned to 
begin after 2031, even though the modeling 
of the MPGT is only realized for the period 
ending in 2030. As such, it is natural to infer 
that the railways sector will have a de facto 
significantly smaller allocation of invest-
ments with its approximately 14 bil euro 
spread until 2036.
Out of the investment projects in the road 
and railways sectors that should have been 
launched in 2016, there are dozens of road 
construction works or railway moderni-
zations planned each year, or hundreds of 
kilometers of new  highway infrastructure 
(e.g. Sibiu-Pitești, Craiova-Pitești ori Si-
biu -Brașov; liniile ferate Predeal-Brașov, 
Brașov-Sighișoara). 
On top of that, there are dozens of major 
works planned for the other transportation 
sectors that have also failed to begin in 2016, 
mainly because they have not even reached 
project phase. Previous experience warns 
that neither the Romanian State, nor private 
companies—be them domestic or foreign, 
can achieve such ambitious goals in only 3 
years. As such, the author argues that the 
MPGT is unrealistic to start with, and it will 
destroy the railways sector by neglect. The 
recommendation is to revisit the planned 
objectives and reconsider an earlier version 
of the Master Plan which was more conser-
vative. 
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Exercițiul de analiză economică prospec-
tivă pe care îl face Raportul Anual SAR ne 
arată că de 15 ani așteptările sunt mult mai 
sumbre decât realitatea. Pe parcursul ulti-
mei decade, creșterea economică a fost pusă 
de cele mai multe ori sub semnul întrebării. 
Pesimismul proiecțiilor economice a rămas 
constant încă de la crearea SAR, în ciuda 
consultării unui larg panel de experți și a 
variației acestuia în decursul anilor.
Mare parte din discursul public de după 
criza economică a fost marcat de îngrijorări 
pe tema deficitului bugetar sau a foarte sla-
bei absorbții a fondurilor europene. Măsuri 
de austeritate au fost implementate în tot 
sectorul public, pentu ca ulterior o parte 
dintre ele să fie retractate. Zonele de sărăcie 
atât la nivel urban, cât și rural1 sau nivelul 
populației aflat la limita sărăciei plasează 
România în extrema negativă a Uniunii 
Europene (UE). 
În momentul de față, obiectivele de 
cheltuieli publice guvernamentale readuc 
în discuție discrepanța dintre așteptări 
și realitate. Dincolo de un pesimism 
generalizat față de viitor, există și motive 
structurale specifice de îngrijorare cu privire 
la perspectivele de creștere economică ale 
României: ponderea redusă a activităților 
economice cu valoare adăugată crescută, 
structura piramidei demografice sau nivelul 

1 Pentru mai multe detalii, vezi Atlasul Zonelor Ru-
rale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale 
din România, Banca Mondială 2016.

pierderilor și risipei din bugetul public. 
Mai mult decât atât, experții se așteaptă 
ca inflația să înceapă să crească în 2017, 
ajungând la 1.6% (similar prognozelor 
Comisiei Europene) și să continue să aibă o 
tendință pozitivă și pe viitor. 

Principalii indicatori macro în 2017

 Valoare medie

Creştere PIB, % 4,4

Rata inflației, %  (medie 2017) 1,6

Cursul RON/EUR la 31 Dec 2017 4,68

Cursul RON/EUR mediu 2017 4,46

Deficit de cont curent, % din PIB 3,4

Deficit bugetar, % din PIB 3

Datoria publică, % din PIB 40,5

Rata şomajului, Dec 2017 5,7

Creştere indice bursier BET, % 7

Piața imobiliară, prețuri medii,

Dec 2017 față de Dec 2016, %

10% dacă 
se menține 
același ritm 

din 2016

Drămuirea banilor și prioritizarea  
cheltuielilor publice

Bugetul propus de guvern anul acesta se 
înscrie deocamdată în limita de deficit de 
3% din PIB asumată prin Pactul de Stabili-
tate și Creștere. Estimările experților sunt 

I

PROGNOZA ECONOMICĂ 2017

PROVOCAREA ANULUI 2017, DEFICITUL BUGETAR
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însă mai puțin optimiste, considerând că se 
poate ajunge la un deficit de cont curent de 
aproximativ 3,4 % din PIB. Este astfel posi-
bilă (și chiar probabilă) depășirea plafonului 
în măsura în care veniturile bugetare nu 
se vor ridica la nivelul estimărilor. În acest 
caz, o rectificare negativă bugetară va trebui 
efectuată, adică se vor tăia anumite alocări 
bugetare prevăzute anterior. Întrebarea ne-
cesară este care vor fi acele capitole bugetare 
care vor suferi rectificări negative? 
Pe termen scurt, cheltuielile sacrificate 
de obicei în astfel de situații sunt cele de 
investiții, cheltuielile sociale sau salariile 
nemaiputând suferi modificări în acest mo-
ment. Așadar, ne putem aștepta ca în a doua 
parte a anului 2017, o bună parte dintre 
cheltuielile de investiții să fie mai mică decât 
s-a anticipat. Acest aspect poate avea două 
tipuri de repercusiuni. 
În primul rând, în planul percepției 
publice se poate comenta dezangajamentul 
bugetar – în special în ceea ce privește 
proiecte de investiții majore precum cele 
în infrastructură sau spitale. Analiza unui 
recent sondaj de opinie arată că opțiunile 
de cheltuieli bugetare ale românilor susțin 
într-o pondere covârșitoare cheltuielile 
publice, indiferent dacă se declară ca 
având o ideologie politică de stânga sau 
de dreapta2. De fapt singura variație a 
preferințelor de cheltuieli bugetare este că 
cei „de dreapta” preferă investiții publice 
față de cei „de stânga” ce preferă cheltuieli 
sociale—toată lumea își dorește însă cheltu-
ieli publice mari. 
În al doilea rând, rectificarea negativă 
a anumitor cheltuieli de investiții poate 
afecta co-finanțarea din fonduri europene 
a proiectelor. De la infrastructură rutieră 
la construirea sau renovarea unor spitale, 

2  „A taxing issue: understanding citizen attitudes 
to state institutions”, CORDIS: Community Resear-
ch and Development Information Service, dispo-
nibil la http://cordis.europa.eu/news/rcn/122726_
en.html 

finanțarea parțială a acestora este prevăzută 
pe fonduri europene. Orice dezangajare a 
cheltuielilor din bugetul de stat (în special 
în acest tip de proiecte multianuale) poate 
duce la blocaje majore în realizarea lor. 
Pe termen lung, drămuirea banului public 
poate suferi o serie de probleme greu de 
remediat. În primul rând, proiectele de 
investiții nu au un inventar clar. Prioritiza-
rea proiectelor investiționale din bugetul 
de stat este necesară pentru a avea exerciții 
bugetare anuale sustenabile și conforme 
cu angajamentele asumate față de plafonul 
deficitului public. De fapt, numai în acest fel 
se poate eficientiza alocarea resurselor. 
Multitudinea programelor investiționale 
din bugetul public dezvoltate pe parcur-
sul ultimei decade (ex: Fondul de Mediu, 
Programul Național de Dezvoltare a In-
frastructurii [PNDI], Programul Național 
de Dezvoltare Locală [PNDL]) nu au avut 
intervenții integrate și clar planificate. Nu 
au fost clar eșalonate sau dezvoltate pe baza 
unui inventar centralizat de nevoi. Majorita-
tea alocărilor din fonduri publice pe proiec-
tele investiționale au fost discreționare sau 
imprevizibile (dacă nu de-a dreptul întâm-
plătoare). 
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Tabel 1. Nevoi de investiții în sectoare cheie şi fonduri disponibile  
pentru perioada de implementare 2014-2023

Sector prioritar
Nevoi de 

investiții (în 
mil. Euro)

Alocări din 
Programe 

Europene pe 
2014-2020*

Bugetul de 
stat/județean/

local
Împrumuturi

Parteneriate 
Publice 
Private

Deficit de 
finanțare

Autostrăzi euro 13,2541 euro 1,7421 euro 8241 euro 2,9351 euro 1,8971 euro 5,856

Drumuri expres euro 10,3671 euro 5861 euro 4911 euro 7721 - euro 8,518
Drumuri naționale euro 2,2921 euro 4451 euro 731 euro 2681 - euro 1,506

Variante de ocolire euro 3321 euro 1811 euro 341 euro 1171 - euro 0

Drumuri județene euro 6,4132 euro 9463 euro 1,77410 - - euro 3,693
Drumuri comunale euro 4,7284 euro 4405 euro 3,42810 - - euro 4,288
Căi ferate euro 14,3821 euro 2,0701 euro 1,6261 - euro 8101 euro 9,876
Infrastructură 
portuară euro 3,3811 euro 6191 euro 4861 - - euro 2,276

Infrastructură 
aeroportuară euro 1,4211 euro 5521 euro 4341 - - euro 435

Infrastructură 
multimodală euro 3161 euro 701 euro 551 - - euro 191

Apă-Canal euro 23,8046 euro 3,0147 euro 2,88011 euro 1,20012 - euro 16,710

Infrastructură socială 
(educaţie, sănătate, 
cultură, sport)

euro 3,7058 euro 5229 euro 78811 - - euro 2,395

Programe de 
investiții integrate 
(inclusiv Planuri 
de Mobilitate) în 
reședințele de județ

euro 5,97713 euro 2,746 euro 2,890 euro 251 euro 0

TOTAL euro 90,271 euro 13,933 euro 15,517 euro  5,292 euro  2,959 euro 55,744

1) Masterplanul General de Transport al României
2) Date estimate, folosind standardele de cost ale MDRAP pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene, bazat pe analiza 

individuală a consiliilor judeţene în ceea ce priveşte nevoile judeţene pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene.
3) Programul Operaţional Regional 2014-2020
4) Valori estimate, folosind standardele de cost ale MDRAP pentru modernizarea drumurilor comunale, pe baza datelor Institutului 

Naţional de Statistică privind kilometrii de drumuri comunale de piatră sau pământ.
5) Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
6) Valori estimate din masterplanurile regionale pe apă-canal.
7) Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
8) Estimări făcute de BM pentru MDRAP.
9) Programul Operaţional Regional 2014-2020, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
10) Potenţiale alocări ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală pe 2014-2020 şi potenţiale alocări ale consiliilor judeţene în 

aceiaşi perioadă.
11) Potenţiale alocări ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală pe 2014-2020 şi potenţiale alocări ale autorităţilor publice sub-

naţionale în aceiaşi perioadă.
12) Împrumuturi ce ar putea fi făcute de către companiile regionale de apă.
13) Propunere făcută de Banca Mondială pentru Axa 4 a POR 2014-2020.

Sursă: Ionescu-Heroiu, Marcel și Ciungu, Daniel (2015) Dezvoltare regională și urbană. În Volintiru, Clara (ed.) Ro3D, Grafoart



SAR RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZĂ 2017

12

În acest raport detaliem studiul de caz al 
unuia dintre puținele planuri investiționale: 
Master Planul General pe Transporturi 
(MPGT). Prioritizarea investițiilor în 
infrastructura rutieră, deși dezirabilă, poate 
deveni o luptă contratimp în raport cu 
provocările energetice și de mediu3. Româ-
nia trebuie să dezvolte cu prioritate marile 
tronsoane spre UE pentru transportul la sca-
ră mare a exporturilor industriale și o rețea 
feroviară extrem de densă în jurul marilor 
orașe care să miște cu viteză și în fluxuri 
mari forța de muncă (extrem de imobilă 
momentan). Pe de altă parte, la fel de lipsite 
de progres au fost și investițiile (deturnate) 
în sistemul feroviar din România. 
Acest exemplu al dificultății nu numai de a 
finanța, ci mai ales de a prioritiza investițiile 
în infrastructura de transport ar trebui să 
antreneze discuții mai ample în aparatul 
decizional și spațiul public. Vizate nu sunt 
numai direcțiile strategice de intervenție, ci 
și mecanismele efective de responsabilizare 
a managerilor publici în îndeplinirea obiec-
tivelor asumate. 
În raport cu obiectivele investiționale asumate 
pentru perioada de implementare 2014-2023 
există un deficit mare de finanțare (vezi 
Tabel 1), fondurile europene reprezentând 
numai 15% din nevoia de finanțare; în acest 
sens, autorii analizei respective propun o mai 
prudentă alocare a cheltuielilor de capital din 
bugetul central și al marilor orașe, pentru a 
completa nevoia de finanțare a proiectelor 
investiționale de importanță majoră4. 
La nivel local este de asemenea recomanda-
bilă o mai bună identificare anuală a nevoilor 
investiționale. Pentru prioritizarea cheltuieli-

3 World Bank, Romania: Toward a low carbon and 
climate resilient economy, Working Paper 2016, 
disponibil la https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/24064?show=full 
4 Ionescu-Heroiu, Marcel și Ciungu, Daniel (2015) 
Dezvoltare regională și urbană. În Volintiru, Clara 
(ed.) Ro3D, Grafoart, disponibil la http://www.fun-
datiacaesar.ro/wp-content/uploads/2016/06/Ro3D-
Democrat%CC%A6ie-Dezvoltare-Demnitate.pdf

lor bugetare la nivelul administrațiilor publice 
locale se poate apela la consultări publice mai 
ample, precum un buget local participativ.
Sustenabilitatea bugetului național pe ter-
men mediu și lung este afectată de o serie de 
cheltuieli (ex: de personal și operaționale) 
disproporționate în anumite instituții din 
aparatul central. Posibile ajustări în acest 
sens pot include următoarele bugete: chel-
tuielile pentru autoritățile legislative, prin 
bugete distincte ale Senatului și Camerei 
Deputaților, sau cheltuieli pentru organele și 
autoritățile de administrație și ordine publi-
că, prin bugetul Ministerului Administrației 
și Internelor, Serviciul Român de Informații 
și Serviciul de Informații Externe.
În final, risipa fondurilor publice prin 
proceduri de achiziție distorsionate de 
favoritism și corupție ar trebui diminuată 
semnificativ pentru a menține în graficul 
anticipat proiectele bugetare asumate de 
actualul Guvern. Mare parte din bugetul 
public al României, atât la nivel central, cât 
și la nivel local a avut de suferit de pe urma 
practicilor corupte din achizițiile publice. 
Se recomandă în acest sens transparentiza-
rea criteriilor de realizare a Planului Anu-
al de Achiziții Publice (PAAP) al fiecărei 
instituții publice, precum și accesul unor 
observatori independenți în contractarea și 
implementarea proiectelor mari finanțate 
din bugetul public (ex: Pact de Integritate5).  

Stat, căutăm surse suplimentare de 
finanțare

Principala sursă suplimentară pentru 
finanțarea cheltuielor publice este reprezen-
tată în mod tradițional de fondurile europe-
ne. Percepția publică este că absobția de fon-

5 Mai multe informații despre mecanismul Pactelor 
de Integritate sunt disponibile la http://sar.org.ro/
pactele-de-integritate-instrument-civic-de-monito-
rizare-a-achizitiilor-publice-etapa-ii-monitorizare-
evaluare-si-invatare/ 
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duri europene și creșterea economică merg 
mână în mână. Cu toate acestea, efectele de 
redistribuire, impactul real al proiectelor 
finanțate, precum și atingerea indicatorilor 
de performanță asumați rămân de multe ori 
incerte.   
Procesul de convergență al integrării sta-
telor din Europa Centrală și de Est în Uni-
unea Europeană s-a bazat în mare măsură 
pe aceste instrumente financiare. Procesul 
de integrare al fostelor state comuniste a 
fost marcat de scepticism în urmă cu două 
decade privind capacitatea acestora de a se 
dezvolta economic, amenințând astfel com-
petitivitatea piețelor vestice și integritatea 
pieței unice (vezi Agenda 2000 a Comisiei 
Europene, 1997)6. Într-adevăr, mecanismele 
financiare de convergență au funcționat: 
România și Polonia au înregistrat creșteri 
semnificative ale produsului intern brut 
(PIB-ului) – predominant însă prin creșterea 
consumului, nu neapărat a producției. De 
fapt, modelul de gestiune al fondurilor 
europene în Polonia este dat frecvent ca 
exemplu de bună practică în absorbție. 
La nivelul României, pe exercițiul financiar 
2007-2013, cea mai eficientă și utilă absorbție 
a fondurilor europene este evaluată de către 
experți ca fiind cea din zona investițiilor (ex: 
infrastructură, agricultură), precum și cea 
din zona patrimoniului public (ex: restaura-
rea obiectivelor istorice – cu efecte pozitive 
pe zona productivă din sectorul turismului). 
Zona de intervenție cu cea mai slabă 
performanță (evaluată după impact, nu 
volumul absorbției) este totodată și cea de 
importanță strategică pentru dezvoltarea 
economică a României pe termen lung: 
resursa umană.  

6 Bruszt, L. and Langbein, J., 2016. Varieties of Dis-
embedded Liberalism EU Integration Strategies in 
the Eastern Peripheries of Europe, p.10. Vedeți de 
asemenea în Bruszt, L. and Vukov, V., 2017. Making 
states for the single market: European integrati-
on and the reshaping of economic states in the 
Southern and Eastern peripheries of Europe. West 
European Politics, p.1-25.

La nivelul UE, impactul fondurilor europene 
asupra economiilor statelor membre este și el 
diferit. O analiză recentă pe exercițiul finan-
ciar 2007-2013 arată că absorbția fondurilor 
europene are un impact pozitiv și semnificativ 
statistic asupra ratei de creștere a PIB-ului și 
PIB-ului per capita, dar nu are un impact sem-
nificativ asupra creării de locuri de muncă pe 
termen lung, a micșorării nivelului populației 
aflate în risc de sărăcie sau a exporturilor cu 
valoare adăugată mare7. De aceea raportul de 
anul acesta al SAR încearcă să descâlcească la 
ce anume ajută fondurile europene.
După cum se vede însă în Tabelul 1, fondu-
rile europene ca sursă suplimentară buge-
tară sunt extrem de limitate în raport cu 
volumul finanțării necesare. Mai mult decât 
atât, și finanțarea din fonduri structurale 
și de coeziune și finanțarea din alte surse 
de împrumut extern (ex: BEI, BERD) este 
condiționată pe anumite tipuri de proiecte – 
de cele mai multe ori investiționale. 
Or, la nivelul bugetului național suplimen-
tarea veniturilor este necesară și pentru 
asigurarea cheltuielilor curente (ex: salarii, 
instrumente de intervenție socială, cheltuieli 
operaționale). De aceea, cea mai importantă 
sursă de finanțare suplimentară pe termen 
mediu și lung rămâne cea a îmbunătățirii 
colectării fiscale – cum se poate realiza?
Măsuri care ar conduce la o mai bună colec-
tare fiscală în România:
1.  Accelerarea eliminării plăților la ghișeu, 

de tip „cash” (noile aplicații de plată 
online de tip ghișeul.ro acoperă în prezent 
aproximativ 80% din populația urbană și 
bancarizată din România) și o „revoluție” 
instituțională a Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (ANAF) în vederea 
optimizării procedurilor de colectare a 
taxelor de la agenții economici. 

7 Păun, C., 2014. The Socio-economic Impact of 
European Funds on Eastern European Countries. 
International Review of Social Research, 4(1), disponi-
bil aici http://www.irsr.eu/issue10/04_Paun_p49-56.
pdf 
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2.  Limitarea posibilității de utilizare a costu-
rilor de transfer, în limitele și susținerea 
legislației comunitare (Propunerea Co-
misiei Europene din 28 ianuarie 2016), 
precum și alinierea la practica altor state 
membre de a se realiza o raportare a 
activității pentru fiecare țară – România a 
semnat Referendumul privind erodarea 
bazei impozabile și transferul profiturilor 
(BEPS) inițiat de OECD în 2015. 

3.  Monitorizarea permanentă și detaliată a 
performanței economice a companiilor de 
stat prin prisma normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din OUG 
109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice (HG 722/2016).

Recuperarea mai bună a prejudicii-
lor datorate corupției

Pe parcursul ultimilor ani, în România s-au 
făcut progrese în direcția recuperării preju-
diciilor datorate corupției. Conform datelor 
oficiale ale Direcției Naționale Anticorupție 
(DNA), valoarea măsurilor asiguratorii a 
înregistrat creșteri anuale importante. La 
nivelul anului 2015, se raportează un pre-
judiciu total obținut prin rechizitorii de 321 
mil. RON și 154 mil. EUR. În anul 2015, prin 
Legea Nr. 318, se înființează în subordinea 
Ministerului Justiției, Agenția Națională 
de Adminstrare a Bunurilor Indisponibi-
lizate (ANABI) vizând „o abordare inte-
grată a recuperării activelor provenite din 
infracțiuni”. Dar aceasta poate doar admi-
nistra, nu și recupera.
În aceeași manieră în care s-a dezvoltat 
întreg cadrul legislativ și instituțional al 
luptei anti-corupție din România, procesul 
de convergență creează încă o dată reperele 
de funcționare. Directiva 42 din 2014 a UE 
structurează cadrul legislativ actual privind 
înghețarea și confiscarea instrumentelor și 
produselor infracțiunilor săvârșite în UE. 
Deși cel mai des menționată drept o bază 

legislativă importantă în lupta împotriva 
crimei organizate și transfrontaliere8 – din 
care prejudiciile sunt substanțiale – această 
directivă prevede explicit aplicabilitatea și 
în cazul infracțiunilor vizate de „Convenția 
privind lupta împotriva corupției care im-
plică funcționari”.
Principalele provocări în dezvoltarea unui 
cadru sistemic eficient de recuperare și ad-
ministrare a prejudiciilor datorate corupției 
sunt:
1.  Prevederile limitate ale legislației 

naționale privind procedurile și 
operaționalizarea procesului de recupera-
re a prejudiciilor datorate corupției;

2.  Anchete penale prelungite ce permit pier-
derea trasabilității bunurilor și veniturilor 
infractorilor, înstrăinarea acestora, pre-
cum și diminuarea valorilor acestora față 
de momentul infracțiunii;

3.  Multe prejudicii nu sunt lichide (ex: 
cladiri, terenuri) și valoarea lor de piață 
diferă semnificativ de valoarea de evalua-
re contabilă stabilită la proces;

4.  Prejudiciile în sine sunt dificil de stabilit, 
în condițiile în care mare parte din patri-
moniul public nu este clar inventariat ca 
valoare de piață;

5.  Economia subterană sau informală mare 
din România, comparativ cu cea a altor 
state din UE; 

6.  Lipsa de încadrare a unei ținte de recu-
perare între criteriile de performanță a 
ANAF.

Cu alte cuvinte, deși există potențial, nu ne 
așteptăm nici de la această sursă să comple-
teze deficitul bugetar.

8 Balsamo, A., 2016. The delocalisation of mafia 
organisations and the construction of a European 
law against organised crime. Global Crime, 17(1), 
p.99-121.



15

Capitolul de față analizează impactul 
fondurilor structurale și de coeziune 
dincolo de detaliile absorbției pentru 
perioada 2007-2013 dar și pentru 2014-
2020. Prima premisă de la care plecăm este 
aceea conform căreia absorbția nu este o 
condiție suficientă pentru ca România să 
recupereze decalajele de dezvoltare față 
de media UE.  În loc de dezvoltare riscăm 
să obținem creșterea inegalităților sociale, 
risipirea banilor sau cheltuirea resurselor 
înspre zone gri unde mai degrabă corupția 
și ineficiența sunt reguli. Suntem oare în 
această situație? Am reușit să punem me-
canisme în funcțiune care să cheltuiască cu 
folos banii europeni și să se autoregleze? 
Care sunt în continuare punctele slabe ale 
modului de a elabora politici publice in-
diferent de sursa de finanțare în Romania? 
Deși în 2007 PIB per capita în România, 
exprimată în paritatea puterii de cumpăra-
re standard (PPS), era 43% din media UE, 
iar la sfârșitul anului 2015, PIB per capita 
era de 57% din media UE, există exemplul 
negativ al Greciei care arată că demersul de 
dezvoltare poate fi ratat chiar în prezența 
creșterii economice. 
Harta Corupției Județene întocmită de 
Societatea Academică din România (SAR) 
arată că la un nivel de absorbție de sub 8 % 
până în anul 2013, s-au înregistrat 11% ca-
zuri ce implică fonduri europene, iar din-
tre acestea 37% sunt condamnări ale unor 
persoane cu funcții publice. Instituțiile 

publice cel mai des implicate în acest tip 
de cazuri se află la nivel local: primăriile cu 
47% Agenția de Plăți în Agricultură (APIA) 
cu 8% și consiliile județene cu 6%. Analiza 
situației românești, dar și compararea cu 
vecinii, față de care reprezentăm un record 
negativ absolut, duce la trei recomandări 
de bun simț: transparență totală, indicatori 
de parcurs și profesionalizarea resurselor 
umane sau metafora cu „absorbția zero” va 
deveni „avans zero” în termeni reali, dacă 
nu nominali.
Tocmai am intrat în al treilea an din 
exercițiul financiar 2014-2020 și am ani-
versat 10 ani de la aderarea la UE, ocazie 
cu care ne-am aștepta ca o serie de lecții 
să fi fost deja învățate de România în ceea 
ce privește implementarea instrumentelor 
structurale și de coeziune, la fel cum ne-am 
aștepta să avem deja un bilanț al impactului 
exercițiului financiar anterior. Din păcate, 
lucrurile nu stau tocmai așa: încă vorbim 
despre rata de absorbție din perioada de 
programare 2007-2013, nu am îndeplinit 
în totalitate condiționalitățile ex-ante din 
Acordul de Parteneriat pentru 2014-2020 
și nu am pus la punct în totalitate sistemul 
care ar trebui să implementeze programe-
le operaționale în curs. Ne-am aștepta, de 
asemenea, ca discuția despre implementarea 
programelor operaționale din perioada de 
programare actuală să depășească cadrul 
în care ne referim doar la absorbție și nu și 
la impactul real la nivelul beneficiarilor de 

II
CUM DEPĂȘIM „ABSORBȚIA ZERO”? 

PERFORMANȚA DE DEZVOLTARE A FONDURILOR 

EUROPENE ÎN PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ

Roxana Damian, Clara Volintiru
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finanțare. La fel, ne așteptăm să vorbim și 
despre responsabilitatea pentru cheltuirea 
banilor europeni, dar și despre cheltuirea 
fondurilor naționale, să monitorizăm gradul 
de absorbție, dar și capacitatea de a livra 
servicii publice la nivelul ministerelor sau în 
general performanța acestor instituții.
Articolul de față își propune să investigheze, 
pe baza datelor disponibile la ora actuală, 
impactul fondurilor structurale și de coezi-
une dincolo de detaliile absorbției pentru 
perioada 2007-2013, dar și pentru 2014-2020. 
Prima premisă de la care plecăm este aceea 
conform căreia absorbția nu este o condiție 
suficientă pentru ca România să recupereze 
decalajele de dezvoltare față de media UE. 
Atât lumea academică, cât și practicienii în 
dezvoltare au enumerat o serie de capcane 
ale procesului de dezvoltare prin care sim-
pla existență a fondurilor dedicate și cheltui-
rea lor nu se multiplică la nivelul societății și 
nu se transformă în rezultate. Drept urma-
re, în loc de dezvoltare riscăm să obținem 
creșterea inegalităților sociale, cheltuirea 
resurselor înspre zone gri unde mai degrabă 
corupția și ineficiența sunt reguli sau pur și 
simplu riscăm risipirea banilor. 
Suntem oare în această situație? Am reușit 
să punem mecanisme în funcțiune care să 
cheltuiască cu folos banii europeni și să se 
autoregleze? Am fost în stare sa transferăm 
o serie de lecții din modul în care Bruxelles-
ul ne presează să cheltuim banii europeni 
și la nivel național? Care sunt în continuare 
punctele slabe ale modului de a elabora po-
litici publice indiferent de sursa de finanțare 
în Romania? Pe parcursul acestui capitol 
vom încerca să răspundem la întrebările de 
mai sus în contextul următoarei structuri: în 
introducere tratăm legătura dintre fondurile 
structurale și de coeziune și politicile 
publice, vorbim apoi despre performanța 
perioadei de programare 2007-2013 din 
punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor 
de la nivelul programelor operaționale, 
urmând ca ulterior să aducem în discuție 

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

O țară care se vrea dezvoltată,  
dar câte sisteme avem pentru  
a face asta?

Privind de la distanță fondurile structurale 
și de coeziune, le putem clasa în categoria 
de fonduri ce au drept scop recuperarea 
decalajelor de dezvoltare pe care România le 
înregistrează față de media UE. Cadrul Stra-
tegic Național de Referință (CNSR)1 – docu-
mentul de programare a fondurilor struc-
turale și de coeziune – menționa ca viziune 
în 2007 crearea unei Românii competitive, 
dinamice şi prospere, iar ca obiectiv reduce-
rea disparităților de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi statele membre ale 
Uniunii prin generarea unei creşteri supli-
mentare de 15-20% a PIB până în anul 2015. 
Astfel, conform Eurostat, în 2007 PIB per 
capita era 43% din media UE, iar la sfârșitul 
anului 2015, PIB per capita în România este 
de 57%2 din media UE, așadar obiectivul 
strategic stabilit în 2007 a fost îndeplinit. 
Putem însă considera că demersul de dez-
voltare planificat a fost și un succes? Da și 
nu. Da, pentru că în general fondurile euro-
pene au însemnat investiții, salarii, consum 
și taxe mai mari, dar și fonduri naționale 
dedicate co-finanțării. Efecte ale fondurilor 

1 Cadrul Național Strategic de Referintă 2007-2013 a 
fost elaborat pe baza Planului Național de Dezvol-
tare 2007-2013.
2 GDP per capita în PPS la data de 1 decembrie 
2016, Eurostat, disponibil la http://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=
en&pcode=tec00114&plugin=1 
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se văd în orice domeniu finanțat, de la cel 
social la infrastructură, dar și în dosarele pe 
rol ce privesc corupția cu fonduri europene. 
În discursul public se pune mare accent pe 
cazurile de corupție ce implică fonduri euro-
pene. Ne putem hazarda chiar să afirmam 
ca o ipoteză, fără însă a avea date suficiente 
în spate și a o testa în cadrul acestui capi-
tol, că sursa corupției s-a mutat ușor, dar 
nu exclusiv de pe tema privatizării din anii 
‚90-2000 pe domeniul fondurilor europene, 
unde există „oportunități” mai multe în 
acest moment. 
De exemplu, dacă ne uităm la Harta 
Corupției Județene întocmită pe baza comu-
nicatelor Direcției Naționale Anticorupție 
(DNA) din perioada 2010-2016, din cele 3911 
de cazuri de condamnări definitive care im-
plică atât cazuri ce vizează bugetul național, 
cât și cel european vedem că doar 11% (437) 
implică fonduri europene. Dintre acestea 
din urmă, 62% (275) sunt condamnări ale 
unor persoane din sectorul privat, iar 37% 
(162) sunt persoane cu funcții publice. În 

plus, se observă faptul că instituțiile publice 
cel mai des implicate în acest tip de cazuri se 
află la nivel local: primăriile cu 47% (77 per-
soane condamnate care au lucrat în primă-
rii), Agenția de Plăți în Agricultură (APIA) 
cu 8% (13 cazuri) și consiliile județene cu 6% 
(10 cazuri) (vezi Figura 1). 
Din cadrul primăriilor (77 cazuri), cele mai 
des întâlnite funcții publice importante (47 
cazuri) implicate în astfel de dosare sunt 
primarii cu 36 cazuri și viceprimarii cu 11 
cazuri. Dintre aceștia, doar 4 primari au 
primit condamnări cu închisoare, pe când 
restul, primari și viceprimari, au primit pe-
depse cu suspendare. Cel mai afectat partid 
este Partidul Social Democrat (PSD) cu 14 
cazuri, Partidul Democrat/Democrat Liberal 
(PD/PDL) cu 12 și Partidul Național Liberal 
(PNL) cu 7. 
Cifrele nu sunt impresionante, dar având 
în vedere durata medie de judecare a unui 
proces de 2 ani – 2 ani și jumătate și durata 
unui proiect de 2 ani, rezultă că fraudele 
pentru care s-au făcut condamnările s-ar fi 

Figura 1. Caracteristici condamnări definitive  
ce implică fonduri europene (2010-noiembrie 2016)

Sursa: Varianta actualizată a Hărţii Corupţiei Judeţene 2010-2014, bază de date machine readable, disponibilă la http://
romaniacurata.ro/harta-coruptiei 
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produs în perioada 2003-2012, adică abia 
la începutul exercițiului financiar când rata 
absorbției era de aproximativ 7,46%3 (pentru 
2012). Rămâne de văzut care va fi numărul 
de condamnări ce implică fonduri europene 
pentru următorii ani când rata absorbției a 
ajuns la 89,1% la sfârșitul anului 2016. Un 
scenariu ar fi creșterea de peste 10 ori a nu-
mărului condamnărilor în următorii ani și 
„mutarea” corupției cu predilecție pe dome-
niul fondurilor europene. Bineînțeles, este 
doar o ipoteză ce va trebui testată pe viitor. 
O serie de studii în domeniu indică faptul 
că, după aderarea la UE, noile state membre 
nu mai au aceeași motivare de a promova 
reforme interne și, prin urmare, după sem-
narea Tratatului de Aderare profită că acesta 
nu are aceeași putere legală precum acquis-
ul4 și de faptul ca nu mai au condiționalități 
de îndeplinit pentru a-și obține statutul de 
stat membru. 
Din păcate, UE nu a condiționat accesarea 
fondurilor europene pentru perioada 2007-
2013 de îndeplinirea unor ținte în domeniul 
anticorupției. Un studiu5 recent elaborat 
pentru Bulgaria ce investighează relația 
dintre corupție și fondurile europene, 
trage o concluzie tranșantă: relația dintre 
condiționalitățile în domeniul anticorupție 
și fondurile pentru dezvoltare a fost una 
slabă. Putem extrapola concluzia și pentru 
România, având în vedere că cele două țări 
au făcut parte din același val de aderare și 
s-au supus aceluiași context instituțional 

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

și, în plus, la fel ca și în cazul țării vecine, 
CNSR nu a prevăzut niciun indicator cu 
privire la anticorupție. În cazul nostru, cel 
mult, ceea ce s-a putut face în cazul consta-
tării unor cazuri de corupție sau nereguli a 
fost oprirea finanțării, iar în perioada 2011-
2014 aproape fiecare Program Operațional 
(PO), cu excepția Programului Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative 
(PODCA), a fost în această situație.
Despre condiționalități auzim iar în 2014 în 
cadrul prezentului Acord de Parteneriat ce 
înlocuiește PND și CNSR: de data aceasta 
un număr de 36 condiționalități ex-ante 
pe care guvernul României a trebuit să și 
le asume și să le îndeplinească până în 31 
decembrie 2016.
Dacă în 2005-2007 principalele probleme pe 
care le identificase PND6 erau concentarea 
în sectoare cu valoare adăugată scăzută, 
cultură antreprenorială scazută, intensitate 
energetică ridicată, infrastructură degrada-
tă și ineficientă, management neadecvat al 
mediului, agricultură ineficientă, adapta-
bilitate redusă a forței de muncă, sărăcie și 
excluziune socială și capacitate administra-
tivă insuficientă, la 10 ani de la constatarea 
și finanțarea acestor probleme structu-
rale, Acordul de Parteneriat cu România 
menționează aceleași probleme și ni se 
cer politici publice care să li se adreseze. 
Astfel, ni se cer planuri multianuale, strate-
gii, cadre strategice, evaluări naționale sau 
politici specifice7, practic politici publice 

6 Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, p. 
236, disponibil la http://www.fonduri-structurale.
ro/Document_Files/docutile/00000047/r5dco_
PND_2007_2013.pdf
7 Cercetare și inovare: existența unei strategii 
naționale sau regionale de specializare inteligentă; 
Infrastructură de cercetare și inovare: existența 
unui plan multianual pentru înscrierea în buget și 
prioritizarea investițiilor; Dezvoltarea digitală: un 
cadru strategic de politică referitor la dezvoltarea 
digitală pentru stimularea serviciilor bazate pe 
TIC publice și private de bună calitate, accesibile și 
interoperabile și pentru sporirea utilizării de către 
cetățeni, inclusiv de categoriile vulnerabile, precum 
și de întreprinderi și de administrațiile publice, 
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în domeniile care au mai fost finanțate și 
în perioada 2007-2013, și nu doar legi așa 
cum lasă să se înțeleagă Ministerul Fondu-
rilor Europene (MFE) atunci când explică 
pe scurt ce sunt condiționalitățile ex-ante: 
„condiționalitățile ex-ante au fost negociate 
de fiecare stat membru cu Comisia Euro-
peană și reprezintă măsuri de pregătire a 
legislației/instituțiilor pentru o bună utiliza-
re a fondurilor europene”8. 
Nu este în scopul acestui capitol să tragă 
concluzii dacă și în România după 2007 
procesul de reformă a încetinit odată cu ade-
rarea la UE, dar se pare că am abandonat 
sau nu am avut niciodată o abordare a gu-
vernării care să fie bazată pe date, dovezi, 
politici publice sau strategii proprii ce nu 
ne-au fost solicitate de CE9. Lipsa politicilor 

inclusiv referitor la inițiativele transfrontaliere; 
Infrastructură pentru rețeaua de generație urmă-
toare (Next Generation Network - NGN): existența 
unor planuri naționale sau regionale privind NGN; 
Sprijinirea și promovarea spiritului antreprenorial 
luând în considerare Actul privind micile între-
prinderi (Small Business Act - SBA); Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de 
carbon în toate sectoarele; Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și prevenirea riscurilor; 
Protecția mediului și promovarea utilizării durabi-
le a resurselor; Promovarea sistemelor de trans-
port durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
rețelelor majore deinfrastructură; Promovarea ocu-
pării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucră-
torilor (forță de muncă); Investiții în competențe, 
educație şi învățare pe tot parcursul vieții (ținta 
privind educația); Promovarea incluziunii sociale 
şi combaterea sărăciei (ținta privind combaterea 
sărăciei); Consolidarea capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice; Achizițiile publi-
ce; Ajutoare de stat; Legislația de mediu privind 
evaluarea impactului asupra mediului; Sistemele 
statistice şi indicatorii de rezultat. Sursa: ADR 
Muntenia, (2015), Condiţionalităţile ex-ante pentru 
accesarea fondurilor europene 2014-2020, disponibil 
la http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/
conditionalitatile_exante_pentru_accesarea_fondu-
rilor_europene_20142020.pdf. 
8 Ministerul Fondurilor Europene, 2016,  Încă două 
condiționalități ex-ante îndeplinite de România, 
disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/presa/
noutati/2169-inca-doua-conditionalitati-ex-ante-in-
deplinite-de-romania. 
9 Vasile Pușcaș, negociatorul-şef al Tratatului de 
Aderare, captează plastic situația în care e posibil 

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

să ne aflăm: “[...]  în loc să aducem Europa la noi 
acasă am deschis porțile pentru ca românii să se eu-
ropenizeze în statele occidentale!” și menționează 
că am ratat o șansă “[...] pe care trebuie să o trecem 
la costuri şi care se datorează predominant mo-
dului superficial și neadecvat în care autoritățile 
noastre au tratat politicile publice naționale/locale 
de sorginte europeană”. Sursa: Florescu R, 2016, 
Omul care a negociat intrarea României în UE: „Liderii 
politici au deturnat integrarea către scopuri mercantile 
de grup sau individuale 
disponibil la http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/
omul-negociat-intrarea-romaniei-ue-politicienii-
deturnat-integrarea-scopuri-mercantile-grup-
1_58611b9d5ab6550cb8c8a576/index.html
10 European Commission, 2012, Position of the Com-
mission Services on the Development of the Partnership 
Agreement and Programmes in Romania for the Period 
2014-2020, disponibil la http://adrvest.ro/attach_fi-
les/Pozitia%20Comisiei%20Europene%20cu%20
privire%20la%20perioada%202014-2020%20in%20
Romania.pdf. Accesat: octombrie 2016
11 The World Bank, 2010, Functional Review of the 
Center of Government Sector, disponibil la http://sgg.
gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoarte-finale-bm/eta-
pa-I/02_RO%20FR_CoG_%20Final%20Report.pdf
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structura instituțională unitară sub care 
funcționează. Ca urmare, atât Programul 
Operațional pentru Pescuit, cât și progra-
mele ce sunt finanțate de FEADR nu sunt 
tratate în acest capitol.

Performanța perioadei de programa-
re 2007-2013 măsurată prin gradul de 
îndeplinire a indicatorilor la nivelul 
programelor operaționale

În exercițiul financiar anterior (2007-2013), 
România a avut alocate 19,06 mld euro 
fonduri structurale și de coeziune și 13,8 
mld euro fonduri dedicate agriculturii. 
Știind sumele alocate, o logică de intervenție 
ar fi fost să ne decidem ce vrem să facem 
cu aceste fonduri și cum vrem să facem ce 
ne-am propus, să evaluăm cât ne-ar costa, 
să decidem în consecință și să monitorizăm 
rezultatele, urmând ca la finalul perioadei 
de programare să tragem și concluziile 
vizavi  de succesul demersurilor. 
La capitolul planificare am avut strategii 
macro si micro, planuri de dezvoltare teri-
toriale de la nivel național până la nivel de 
județ și oraș. La întrebarea cum am vrut să 
facem ce ne-am propus, adică dezvoltarea, 
am avut PO-uri cu reguli specifice și ape-
luri de proiecte cu reguli și mai specifice, 
am elaborat legi, ordonanțe și hotărâri de 
guvern. Un inventar sau studiu cu privire 
la impactul general al fondurilor structura-
le la nivel de rezultate concrete12 nu a fost 
realizat încă, deși o parte dintre ministere au 
resimțit acest neajuns13. Modelul de urmat – 
cel puțin pentru proiectele ce implică infra-
structură – ar putea fi reprezentat de analiza 
realizată pentru Programul Operațional 

12 POR a făcut această evaluare prin metoda contra-
factuală, recomandată de CE 
http://www.inforegio.ro/ro/rapoarte-de-evaluare.
html
13 AM POSCCE menționa această nevoie în Rapor-
tul Anual de Implementare din 2014.

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

14 Acordul de Parteneriat între România și UE 2014-
2020, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/files/
documente-relevante/acord/Acord_de_Parteneri-
at_2014-2020_EN.pdf
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management (AM) raportează cu un plus 
de creativitate pentru fiecare an de imple-
mentare, însă niciun guvern nu a considerat 
necesar să afle și să prezinte date detaliate 
despre impactul fondurilor structurale. 
Constatăm, de exemplu, lipsa cu desăvârșire 
a rapoartelor de implementare din cadrul 
programelor operaționale pentru anul 2015, 

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

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

PO

Număr total de 
indicatori fizici 
(de output sau 

de rezultat) 
cuprinși în 
RAI 2014

Număr de indica-
tori (de output și 

de rezultat) în RAI   
care sunt identificați 
drept nerealizați față 

de țintele asumate 
pentru 2015

Indicatorii care prezintă valori  critice 

POSCCE 12 5

Valoarea 0 pentru indicatorul „Populația adi-
țională care are acces la rețele de broadband 
- infrastructura de comunicații electronice 
(număr)”

POST 20 15

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

POSM 22 18

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

POR 22 11

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

PODCA
date indispo-

nibile
date indisponibile

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

POSDRU 46 26 Nu există indicatori cu valoarea 0

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

15 Raportul anual de Implementare POD CA, 2014, 
disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/files/pro-
grame/CAPACITATE_ADMIN/PODCA/RAI-POD-
CA-2013.pdf

trează valori foarte joase, departe de țintele 
asumate pentru 2015. Este de remarcat și 
faptul că o serie de condiționalități ex-ante 
reflectă lipsa de progrese în aceste domenii, 
spre exemplu în cadrul POSM16.
În cazul POSDRU, o valoare alarmantă este 
cea indicată de numărul de participanți la 
programe de educație tipul „a doua şansă”. 
Valoarea la sfârșitul anului 2014 este de 5864 
în comparație cu ținta în valoare de 35.000. 
Inevitabil, parcurgerea RAI ne-a făcut să 
dăm și peste situații hilare: de exemplu în 
cadrul POR, indicatorul “persoane care be-
neficiază de infrastructură de sănătate reabi-
litată/ modernizată/ echipată” se situează la 
valoarea de realizare de 5303% față de țintă. 
Practic acest procent arată aglomerația din 
spitalele reabilitate sau pur și simplu țintele 
mult subdimensionate. 
Îngrijorător am găsit faptul că o serie de 
AM-uri transferă vina rezultatelor slabe pe 
seama beneficiarilor, când de fapt rolul lor 
ar fi de sprijinire și asistare a acestora. De 
exemplu, RAI POSDRU îi găsește vinovați 
pe beneficiari pentru lipsa de actualizare a 
datelor în ActionWeb cu privire la numărul 
de participanți la acțiunile finanțate. Practic, 
se știe câți au fost înregistrați, dar nu se știe 
câți au și finalizat cursurile din cei 1,3 mili-
oane de persoane înregistrate: „[...] acest lu-
cru s-a datorat faptului că majoritatea bene-
ficiarilor au încărcat în sistemul informatic 
doar data intrării participantului în proiect, 
nu și ieșirea acestuia. În vederea remedierii 
acestei situații, Autoritatea de Management 
va emite o instrucțiune de lucru pentru 
organismele intermediare și beneficiari [...] 
până la finele anului 2015”17. Având în vede-

16 „Sisteme integrate de management al deşeu-
rilor nou create la nivel județean/ regional”: 1 in 
comparație cu ținta pentru 2015 în valoare de 37 și 
„populație care beneficiază de sisteme îmbunătățite 
de management al deşeurilor (milioane loc.)”: 0,3 în 
comparație cu ținta pentru 2015 în valoare de 8.
17 RAI POSDRU 2014, p 18, disponibil la http://
old.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/rai.
posdru.30.06.2015.pdf
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re că pentru 2015 nu a fost emis un raport, 
rămâne să contemplăm vina beneficiarului. 
Beneficiarii POSDRU nu sunt cruțați nici cu 
alte ocazii în raportul citat mai sus, atunci 
când este explicată rata scăzută de aprobare 
(17%) din anul 2014 în urma a două apeluri 
în cadrul Axei 518. Și în cadrul RAI POSCCE 
beneficiarii poartă o parte de vină pentru 
neîndeplinirea indicatorilor, funcționarii 
publici din Organismele Intermediare (OI), 
pe de altă parte au altă problemă identifi-
cată drept una de natură orizontală în lipsa 
de motivare a salariaților19, iar PODCA dă 
voalat vina pe beneficiari pentru o serie de 
neajunsuri în îndeplinirea unor ținte încă 
din 201020. 
Nu punem la îndoială faptul că este o pro-
vocare ca Autoritățile de Management să 
comunice cu o varietate de beneficiari și că 
se depun totuși eforturi susținute in acest 
sens. Cu toate acestea, căutarea unor soluții 
în interiorul propriilor structuri și nu justifi-
cări din afară ar demonstra mai mult angaja-
ment al instituțiilor ce gestioneză fondurile. 
Acestea trebuie să înțeleagă că stakeholder-
ii lor și publicul țintă este reprezentat și de 
beneficiari, alături de CE și alte instituții 
naționale sau europene implicate în imple-
mentare. Beneficiarii sunt principalii agenți 
ai schimbării, iar AM-urile sunt intermedi-
ari, factori interesați și de asistență în acest 
scop. Am fi apreciat de exemplu să citim în 

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

RAI ale PO cum oricare AM a încercat mai 
multe scenarii și a ajuns la o concluzie pre-
cum „scenariul X este mai potrivit pentru 
grupul țintă Y”. Îmbunătățirea procedurilor 
interne necesită și un proces de bilanț (atât 
pozitiv, cât și negativ) al propriilor acțiuni.  
Am încercat să aflăm gradul actualizat de 
îndeplinire a indicatorilor pe fiecare PO 
făcând apel la legea 544/2001 privind liberal 
acces la informații de interes publică. Ceea 
ce ne interesa să aflăm este numărul indica-
torilor de rezultat nerealizați până în 2015. 
•  În cadrul POST, 23 de indicatori de rezul-

tat din cei 36 totali nu au fost realizați. 
•  În cadrul POSM, 11 indicatori de rezul-

tat nu au fost realizați. Dintre aceștia 
se remarcă valori critice la indicatorii: 
„Populație care beneficiază de sisteme 
îmbunătățite de management al deșeurilor 
(milioane)”—0,31 față de ținta de 8, 
precum și „Tip broșuri/pliante disemina-
te”—13 față de ținta de 200. 

•  În cadrul POR, 4 indicatori de rezultat 
nu au fost realizați, dintre care regăsim 
valoarea 0 pentru indicatorul „Locuri 
de muncă nou create în structurile de 
sprijinire a afacerilor”. De asemenea, 
se remarcă valori critice la nivelul 
următorilor indicatori: „Economiile de 
energie totale pentru apartamentele 
reabilitate”—26,7 GWh/an21 față de ținta 
de 256 GWh/an, precum și „Vizitatori în 
Centrele Naționale de Informare și Pro-
movare Turistică”—numai 325.058 față de 
ținta asumată de 2,5 milioane vizitatori.

•  În cadrul POSDRU, 11 indicatori de 
rezultat nu au fost realizați. Valori 
problematice se remarcă la nivelul 
următorilor indicatori: „Ponderea 
unităților școlare sprijinite care au primit 
acreditarea prin prisma standardelor de 
asigurare a calității”—numai 18.78% față 
de ținta de 80%, precum și „Ponderea 

21 Valoarea indicatorului este colectată doar pentru 
5 din cele 8 regiuni de dezvoltare.
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furnizorilor de FPC22 sprijiniți care au fost 
autorizați sau certificați prin prisma stan-
dardelor de asigurare a calității”—10,6% 
față de ținta de 80%.  

Pentru POSCCE și PODCA informațiile cu 
privire la indicatorii de rezultat nu au fost 
disponibile.
Pe baza datelor de mai sus, putem trage 
câteva concluzii preliminare cu privire la 
gradul de îndeplinire a indicatorilor PO față 
de țintele pentru 2015 stabilite în etapa de 
planificare:
•  Capacitatea de auto-reglare a sistemului 

pare foarte scăzută: planificarea poate să 
fi fost deficitară în 2007; pe de altă parte 
actualizarea indicatorilor a fost la fel de 
deficitară, la fel ca și monitorizarea sau 
alocarea spre subdomenii stringente. A se 
vedea în acest sens cum, după numeroase 
raportări anuale pe parcursul anilor, avem 
valori “0” pentru o serie de indicatori;

•  Capacitatea scăzută de a produce și de a 
folosi date la nivelul ministerelor: este 
regretabil că nu putem produce date sau 
ca ministerele nu au capacitatea de a co-
lecta și procesa datele care țin de propriile 
operațiuni; 

•  Presiunea îmbunătățirii ratei absorbției 
duce la concentrarea eforturilor doar în-
spre  cheltuirea banilor ca și cum aceasta 
ar fi singurul efect ce ar conta;

•  Indicatori la nivel de proiecte sunt 
colectați la sfârșitul perioadei de imple-
mentare a acestora și nu în timp real așa 
cum sistemele informatice de monito-
rizare ar permite-o, semn ca încă facem 
monitorizarea pe „hârtie” și folosim 
deficitar sau doar parțial monitorizarea 
digitalizată;

•  Per total, faptul că nu am îndeplinit peste 
60% din indicatorii de program per PO cu 
un an înainte de termenul limită sau că nu 
există date publice ca să demonstreze o 
cifră diferită, ne face să credem că datele 

22 Formare Profesională Continuă

despre impactul perioadei de programare 
2007-2013 nu au fost folosite ca date de 
input pentru actuala perioadă de progra-
mare, iar lipsa de experiență în elabora-
rea de politici publice bazate pe date și 
dovezi nu doar își spune cuvântul, dar se 
și perpetuează în cazul actualelor PO-uri.

Problema indicatorilor de impact este una 
stringentă pentru că arată calitatea progra-
mării anterioare și, în lipsa unui sistem de 
indicatori calitativi, nu putem altfel estima 
impactul fizic al programelor.
Dacă ne aplecăm, spre exemplu, asupra 
unui PO considerat un succes din punct de 
vedere al absorbției și al gradului de eroa-
re – PODCA – observăm că indicatorul de 
impact și sub-indicatorii aferenți nu sunt 
operaționali și prin urmare nici nu sunt 
cuprinși ca valoare în raportările anuale. 
Indicatorul de impact al PODCA 2007-2013 
este „nivelul de încredere a cetățenilor în 
administrația publică” indicator măsurat 
prin trei componente: „nivelul de încredere 
a cetățenilor în administrația publică cen-
trală”, „nivelul de încredere a cetățenilor 
în administrația publică locală” şi „nivelul 
eficacității guvernamentale”. Pentru fiecare, 
valorile de referință și țintele previzionate se 
regăsesc în Tabelul 2.
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Mai jos regăsim reflectată abordarea AM-
PODCA pe parcursul anilor23 cu privire la 
acest indicator:
•  În raportul anual de implementare pentru 

2009 este menționat faptul că indicatorul 
de impact măsoară atingerea obiectivului 
global (strategic) prin măsurarea efectelor 
pe termen lung ale intervențiilor finanțate 
și prin urmare, la momentul 2009 nu se 
poate discuta despre producerea unor 
asemenea efecte şi de măsurarea acestora. 
Între timp însă AMPODCA realiza moni-
torizarea implementării fizice a PODCA în 
format Excel conform aceluiași raport;

•  În 2010, evaluarea intermediară a POD-
CA, citată în RAI, menționa că respectivul 
indicator de impact vizează modificările 
nivelului de încredere şi satisfacție a cetă-
țenilor în administrația publică, însă ținta 
stabilită pentru acest indicator nu a avut o 
bază pentru conectarea lui cu indicatorii de 
rezultat. Sursa evaluării consideră că indi-
catorul de impact şi-a pierdut relevanța şi 
utilitatea pentru interpretarea impactului;

23 Rapoartele anuale de implementare PODCA 
pentru anii 2008-2014, disponibile online la http://
www.fonduriadministratie.ro/rapoarte-anuale-de-
implementare/

•  În RAI ce acoperă 2011 AMPODCA revine 
la același text ca și în 2009 și menționează 
că în cadrul analizei ex-post a programu-
lui operațional va fi realizată o cercetare 
pentru culegerea și măsurarea datelor 
aferente acestor indicatori de impact.

•  În 2012 regăsim aceeași mențiune cu 
privire la realizarea unei cercetări  ex-post 
pentru culegerea și măsurarea datelor 
aferente acestor indicatori de impact;

•  În 2013, întâlnim aceeași precizare și 
promisiune, și în plus mențiunea că  „efi-
cacitatea PODCA nu poate fi analizată în 
totalitate pe baza sistemului de indicatori 
monitorizați de PODCA, având în vedere 
că acest program finanțează intervenții 
intangibile ale căror efecte nu pot fi reflec-
tate în totalitate de date cantitative. Pe de 
altă parte, unii indicatori (în special cei de 
rezultat şi cu siguranță cel de impact) nu 
pot fi atribuiți şi sunt mai puțini relevanți 
pentru PO DCA; aceştia sunt mai degrabă 
relevanți pentru o strategie națională de 
consolidare a capacității instituționale a 
administrației publice”;

•  În 2014, din nou, nu este sugerată nicio 
soluție, și întâlnim aceeași mențiune 

Tabel 2. Indicatorul de impact PODCA și sub-componentele sale

Indicatorul  
“Nivelul de încredere a

cetățenilor în
administrația publică"

Valoare de 
referință 2007

Raportări interme-
diare

Valoare țintă 
2015

Valori în 2015  
conform unor surse 

terțe*

Nivelul (%) de
încredere a cetățenilor
în administrația
publică centrală

23 Nu sunt raportate 
date intermediare 35

23
conform Eurobaro-
meter

Nivelul (%) de
încredere a cetățenilor
în administrația
publică locală

52 Nu sunt raportate 
date intermediare 60

32
conform Eurobarom-
eter

Nivelul (%)
eficacității
guvernamentale

56,9 Nu sunt raportate 
date intermediare 35

51,92
conform World wide 
governance indica-
tors

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



SAR RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZĂ 2017

26

conform căreia va fi realizată o evaluare 
ex-post a programului.

Indicatorul ales este cu certitudine nepo-
trivit pentru a măsura impactul PODCA, 
un program mic ca dimensiuni, scop și 
valoare, cu un număr limitat de benefici-
ari. Nimeni nu se așteaptă ca intervenția 
PODCA – finanțând puțin peste 450 de 
proiecte în valoare totală de 255 mil euro, 
distribuită ca valoare în proporție de 90% 
către administrația centrală și finanțând 
mai degrabă nevoi specifice de moment, 
nici măcar reprezentative pentru  varieta-
tea de instituții ce acoperă evenimentele 
de viață ale unui cetățean – să producă 
schimbări la „nivelul de încredere a ce-
tățenilor în administrația publică”. În 
același timp însă, este îngrijorătoare lipsa 
de preocupare a AMPODCA pentru găsirea 
unor alternative care să măsoare impactul la 
nivelul programului, fie și acestea printr-o 
cercetare calitativă doar la nivelul propriilor 
beneficiari. La fel, lipsa de recunoaștere a 
faptului că indicatorul de impact inițial este 

neadecvat și irelevant pentru program și 
neasumarea responsabilității față de acest 
aspect poate ridica semne de întrebare 
în general despre calitatea demersurilor 
finanțate. 
Valori pentru indicatorii antemenționați se 
pot găsi în surse precum Eurobarometru sau 
Banca Mondială:
1.  Nivelul (%) de încredere a cetățenilor în 

administrația publică centrală a crescut 
de la 20% în 2007 la 23% în 2015, conform 
Eurobarometrului (vezi Figura 2), dar este 
departe de valoarea țintă de 35% și chiar 
valoarea de referință pentru 2007 a pro-
gramului este discutabilă.

2.  Nivelul (%) de încredere a cetățenilor în 
administrația publică locală: se înregis-
trează o scădere atunci când se măsoară 
nivelul de încredere în autoritățile locale 
și regionale în România: 39% în 2007 față 
de 32% în 2015 (vezi Figura 3).

3.  Cu privire la nivelul eficacității gu-
vernamentale, în lipsa unor alte detalii 
furnizate de program, ne putem referi 

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

Sursa: Eurobarometer. Date cu privire la nivelul de încredere în instituţiile de la nivel naţional – autorităţile locale și regionale  
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la indicatorul cu același nume din seria 
Worldwide Governance Indicators ai Băn-
cii Mondiale, ce reflectă percepția asupra 
calității serviciilor publice și gradul lor de 
independență față de presiunea politică, 
calitatea formulării politicilor și a imple-
mentării și credibilitatea guvernamentală 
față de astfel de politici. PODCA previzi-
ona o creștere în popriile date, iar Banca 
Mondială confirmă o creștere de la 45.15% 
la 51.92% (vezi Figura 4).

Este adevărat că o serie de aspecte ce țin de 
lipsa de documentare și a datelor pentru 
demararea perioadei de programare 2007-

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

Figura 3. Nivelul încrederii în autoritățile centrale în România 2007 - 2016

Sursa: Eurobarometer. Date cu privire la nivelul de încredere în instituţiile de la nivel naţional – autorităţile centrale

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

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

Performanța perioadei de progra-
mare 2007-2013 măsurată în nivelul 
creanțelor bugetare și corecțiilor 
financiare 

Fondurile europene nerambursabile ar 
trebui să ne asigure investiții în diverse 
domenii pe care altfel nu ni le-am permite 
din fondurile naționale. Tindem astfel să 
le vedem ca fiind fonduri ce vin din afara 
sistemului bugetului public de venituri și 
cheltuieli și nu percepem de multe ori ca 
atrag și costuri. SAR a realizat in 201425 o 
investigație în acest sens a cărei concluzie 
era că România este beneficiar net în raport 
cu contribuțiile la bugetul UE.
Fondurile europene nerambursabile au 
însă și costuri pentru bugetul național 
pentru care nu am tras linie și pentru care 
autoritățile responsabile întârzie să publice 
date. Astfel de costuri se regăsesc la nive-
lul următoarelor categorii: prefinanțări, 

24 Acordurile semnate cu Banca Mondială însumea-
ză 32,2 mil euro cuprinzând de la servicii pentru 
consolidarea capacității de amenajare a teritoriu-
lui  la strategii de integrare a grupurilor vulne-
rabile și la crearea unui sistem de management 
al performanței pentru fondurile UE; acordurile 
semnate cu Banca Europeană de Investiții însumea-
ză 7,9 mil euro pentru sprijin instituțional, asistență 
pentru implementarea proiectelor în sectoarele 
transport și mediu printre altele; acordurile sem-
nate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare însumează 5,8 mil euro pentru servicii 
de elaborare de planuri naționale de acțiune pentru 
sectorul eficienței energetice și cercetări în dome-
niul apă și transport.
25 Societatea Academică din România, 2014, Ra-
portul anual de analiză şi prognoză – România 
2014, disponibil la http://sar.org.ro/wp-content/
uploads/2014/04/Proasta-gestiune-si-planificare.pdf 

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

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

Alte erori ce sunt imputabile ACP conform 
raportului citat:
1.  Operațiuni neeconomicoase de schimb 

valutar în valoare de de 1.385.983.957 lei, 
pentru întreaga perioadă analizată. Aceas-
tă cheltuială a fost suportată din bugetul 
statului;

2.  Neconcordanțe între datele existente la 
AM-uri și cele de la ACP cu privire la be-
neficiarii individuali și aspecte importante 
ce îi privesc pe aceștia30;

3.  Situații în care cheltuieli făcute de la bu-
getul de stat nu au fost solicitate la ram-
bursare de la bugetul UE, deși se încadrau 
în categoria cheltuielilor eligibile.

Raportul, singurul emis de Curtea de 
Conturi pe tema performanței fondurilor 
naționale pentru derularea programelor 

28 Curtea de Conturi a României, 2013, Auditul 
performanţei utilizării fondurilor allocate de la bugetul 
de stat pentru derularea programelor sau proiectelor 
finanţate prin fondurile externe nerambursabile. Dispo-
nibil online:
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_
audit_performanta_FEN_2007-2012.pdf
29 Fonduri Europene Nerambursabile
30 Date precum: valoarea contractată; suma 
prefinanțărilor acordate; contribuția 
națională;  cheltuielile neeligibile; sumele solicita-
te la rambursare; corecțiile aplicate; suma efectiv 
rambursată; suma rămasă de solicitat din valoarea 
contractată.

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

plățile efectuate, diferențe ce trebuie aco-
perite până la 31 decembrie 2015 pentru a 
fi rambursate de CE, altfel trebuie supor-
tate în întregime de beneficiari sau de la 
bugetul de stat;

31 Curtea de Conturi a României, 2015, Raportul public 
pe anul 2014. Disponibil online http://www.curteade-
conturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf 
32 Eșantionul a fost în valoare de 7.208.037 mii lei, 
reprezentând 25,22% din totalul cheltuielilor decla-
rate CE în anul 2014, respectiv suma de 28.578.010 
mii lei.
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2.  Neregulile cu impact financiar se regăsesc 
la 6,92% din eșantionul de cheltuieli veri-
ficate și reprezintă o proporție de 2,33% 
din cheltuielile declarate în anul 2014;

3.  Valoarea totală a neregulilor cu impact 
financiar în cheltuielile declarate CE în 
anul 2014 cuprinse în verificări, cumulat 
la nivelul celor 7 programe operaționale 
finanțate din FEDR, FSE și FC a fost de 
422.329 mii lei, reprezentând 6,92% din 
valoarea totală cumulată a cheltuielilor 
verificate și 2,33% din valoarea cheltuieli-
lor declarate în anul 2014;

4.  Principalele cauze ale neregulilor cu im-
pact financiar ar fi nerespectarea prevede-
rilor din domeniul achizițiilor publice și 
nerespectarea cerințelor de eligibilitate a 
cheltuielilor.

Conform datelor de mai sus, toate PO audi-
tate, cu excepția PODCA, au fost atenționate 
cu privire la faptul că erau afectate de un 
nivel semnificativ de eroare. Datele sunt 
alarmante, mai ales dacă le suprapunem 
cu rata de absorbție a României aflată sub 
media UE la sfârșitul anului 2016 și cea mai 
mică raportată la statele din Europa Centra-

lă și de Est cu care concurează direct. Calcu-
lul denotă faptul că și fondurile europene 
absorbite sunt afectate de erori ce se pot 
deconta oricând fie prin corecții forfetare, 
fie prin sume de recuperat de la beneficiari. 
Mai grav este când acești beneficiari sunt 
instituții publice care sunt bune de plată 
tot din buzunarul contribuabilului. 
Practica la nivelul funcționarilor din 
administrația publică din România în ceea 
ce privește erorile în administrarea fondu-
rilor sunt caracterizate de nerespectarea 
unor termene de plată sau neîncadrarea 
corectă a cheltuielilor care sunt decontate 
din bugetul public. În acest sens, raportul33 
de audit derulat la AM POS Mediu constată 
aprobarea de către aceasta a unei solicitări 
venite din partea unui beneficiar autoritate 
publică privind suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente corecțiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea 
cu legislația din domeniul achizițiilor publi-
ce în baza prevederilor OUG nr. 15/2013, în 

33 Curtea de Conturi a României, 2015, Raportul pu-
blic pe anul 2014, disponibil la http://www.curteade-
conturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf 

Tabel 3. Concluziile Autorității de Audit pentru anul 2014  
cu privire la rata de eroare estimată pe fiecare PO

PO

Dimensiunea 
eșantionului ca 
număr de cereri 
de rambursare

Valoarea cheltuielilor  
declarate conform 

eșantionului

% eșantion 
din cheltuie-
lile declarate 

in 2014

Rata de eroare 
estimată în 

cheltuielile de-
clarate in 2014

POS  
Mediu

81 584.408 mii lei 17,57 2,28

POS 
Transport

38 3.748.678 mii lei 70,67 5,67

POR 90 255.077 mii lei 10,45 2,46

POSCCE 91 911.863 mii lei 25,33 2,98

POAT 48 121.142 mii lei 71,54 3,99

POSDRU 119 333.593 mii lei 10,9 9,41

PODCA 54 150.009 mii lei 71,77 0,32

Sursa: Raportul public al Curţii de Conturi pe anul 2014
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condițiile în care abaterile respective au fost 
din culpa autorității contractante.
O astfel de eroare depistată la nivel de 
eșantion poate avea semnificații majore de 
tipul unor sume decontate incorect de la 
bugetul de stat. Prin urmare, considerăm 
necesar din acest punct de vedere o evalu-
are care să fie făcută publică la nivelul în-
tregului sistem pentru a estima proporțiile 
acestor erori, evaluare ce este posibilă doar 
cu acceptul ACP, AM-urilor și prin impli-
carea cabinetului Primului Ministru. În 
afară de cetățenii contribuabili, Parlamen-
tul României ar putea fi un factor interesat 
de un astfel de demers, având în vedere că 
este cel care aprobă anual Legea Bugetu-
lui de Stat și i-ar fi utile astfel de date de 
fundamentare.

Performanța perioadei de progra-
mare 2007-2013 măsurată prin inter-
mediul ratei de absorbție în Europa 
Centrală și de Est

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

Figura 5. Gradul de absorbție Romania versus Polonia și Bulgaria 

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

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

Figura 6. Gradul de absorbție: România versus media UE 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor disponibile în decembrie 2016 pe portalul https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
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Printre statele membre, la momentul de-
cembrie 2016, doar Croația (ce a aderat la 
UE in 2013) și Malta înregistrează cifre ale 
absorbției sub nivelul celei raportate pentru 
România de 90,4%. Este de remarcat că ne 
situăm la 3,6 respectiv 4,6 puncte procentu-
ale față de clubul statelor din Europa Cen-
trală si de Est de care aparținem geografic și 
cu care ar trebui măcar să încercăm să ținem 
pasul (vezi Figura 8). 

Perioada de programare 2014 - 2020: 
starea de fapt

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

Figura 7. Comparația ratei absorbției anuale per program (%)

Sursa: Date furnizate de MDRAP ca răspuns la cererea SAR de furnizare de date de interes public 
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semnării Acordului de Parteneriat cu UE. 
Din cele 36 astfel de condiționalități accepta-
te de guvern în 2014, în acest moment când 
termenul pentru îndeplinirea acestora a 
expirat, suntem în următoarea situație:
1.  11 au fost închise în 2014, la semnarea 

Acordului de Parteneriat;
2.  12 au fost ridicate de CE în 2016;
3.  13 sunt după cum urmează: 

•  6 întrunesc premise pentru ridicare;
•  6 sunt în etapa de dialog informal cu 

CE;
•  1 prezintă risc major de suspendare a 

plăților34.
Aspectele critice conform raportului MFE la 
sfârșitul anului 2016 erau: achizițiile publice, 
transporturi, managementul deșeurilor, cer-
cetare și inovare și dezvoltare digitală. MFE 
a deformat ușor realitatea când s-a referit la 
condiționalitățile pentru care s-au negociat 
planuri de acțiune prioritare, ministerul 
fiind obligat să înainteze astfel de planuri de 
acțiune (și termene limită) dacă nu îndepli-
34 Ministerul Fondurilor Europene, 2017, NOTĂ pri-
vind stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante 
asumate prin Acordul de parteneriat. Disponibil 
online: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/co-
municate/2017/16.01/Nota_privind_stadiul_conditi-
onalitatilor_10_ian_2017.pdf

nea criteriile până la 31 decembrie 2016 și 
trebuia să identifice organisme naționale sau 
regionale responsabile pentru implemen-
tarea măsurilor prezente în aceste planuri. 
Responsabilitatea este situată exclusiv în 
curtea autorităților naționale, iar ministerul 
are doar meritul că a respectat procedura 
CE, nicidecum că a „negociat” sau „agreat” 
cu aceasta planuri35. 
Pentru perioada 2007-2013, CE rambursa 
primele sume per PO abia după ce re-
vedea și accepta evaluarea favorabilă a 
autorităților ce administrau și controlau 
managementul fondurilor structurale și de 
investiții. Scopul procesului de desemnare 

35 Pentru claritate, redam textul în limba engleză 
din Ghidul cu privire la Condiţionalităţile Ex ante 
ce reglementează fondurile structurale și de invesţii: 
“Where the Member State concludes that an ex-an-
te conditionality has not been fulfilled, the pro-
grammes have to set out an action plan, including 
deadlines, to ensure the fulfilment of all criteria at 
the latest by 31 December 2016, and identify the 
(national or regional) bodies responsible for the im-
plementation of the actions set out. The Partnership 
Agreement shall contain a summary of the action 
plans for those nonfulfilled ex-ante conditionali-
ties where the responsibility for fulfilment lies at 
national level”. Disponibil online: http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/what/future/pdf/prepa-
ration/20092013_guidance_part_1.pdf

Figura 8. Rata absorbției în statele membre UE la sfârșitul anului 2016

Sursa: EU Cohesion Data 2007-2013
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era unul asigurator, astfel încât AM și AC să 
aibă un sistem pus în funcțiune încă de la în-
ceput. Însă, pentru exercițiul actual, proce-
sul de certificare a instituțiilor este delegat 
către nivelul național. În cazul României, 
instituția cu acest acest rol este Autoritatea 
de Audit (AA) de pe lângă Curtea de Con-
turi. CE a elaborat proceduri și checklist-uri 
detaliate în 2014 cu privire la desemnarea 
AM, AC și OI, iar funcționalitatea acestora 
în cazul României, respectiv posibilitatea 
de a înainta cereri de rambursare către ACP 
este dependentă de raportul favorabil al 
acestei autorități. Altfel, rambursarea este 
imposibilă. 
În ianuarie 2016, România nu avea nicio 
autoritate de management atestată36, iar 
termenul estimativ pentru transmiterea 
pachetelor de desemnare pentru fiecare AM 
către AA era 31 mai 201637, conform răspun-
sului MFE din februarie 2016 la interpelarea 
unui membru al Senatului. Un document al 
CE38 ce prezintă un rezumat  al numărului 
de autorități desemnate și starea de execuție 
a plăților intermediare per stat membru la 
mijlocul anului 2016 arată unde stă România 
din acest punct de vedere. Cu doar o singu-
ră Autoritate de Management acreditată, ne 
aflam atunci alături de alte state pe ultimul 
loc din acest punct de vedere.
Numărul de autorități pentru care proce-
sul de desemnate a fost demarat până în 
ianuarie 2017 este de 4 dintr-un total de 10 
în cazul României. AM-urile pentru care 

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

această procedură a fost finalizată și sunt 
confirmate sunt 3: Autoritatea de Manage-
ment pentru Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Republica Serbia 
2014-2020, Autoritatea de Management pen-
tru Programul de Cooperare Transfrontalie-
ră INTERREG V-A România-Bulgaria și AM 
PO Ajutorarea Persoanelor Defavorizate39. 
Față de restul statelor membre UE, situația 
României nu este una dificilă, toate statele 
mai au restanțe în a-și acredita AM-uri. 
Procesul de certificare este cu cel puțin 6 
luni în urma calendarului stabilit de MFE, 
iar un factor cheie și dificil de îndeplinit 
pentru autoritătile române îl reprezintă 
funcționalitatea sistemului informatic 
(vezi criteriul cheie numărul 6 de mai 
jos)40, un punct nevralgic al sistemului de 
management și control anterior ce a permis 
o monitorizare și o raportare deficientă în 
timpul  perioadei de programare anterioare.
Criteriile41 pentru certificarea AM/ OI în 
39 AM-urile pentru care procedura de desemnare a 
fost demarată sunt cele ce gestionează PO Infra-
structură Mare (MFE), PO Competitivitate (MFE), 
PO AT (MFE) și POR (MDRAP). Pentru AM-urile ce 
gestionează POCU și POCA și o serie de programe 
de cooperare teritorială (POC  România - Republi-
ca Moldova 2014 – 2020, POC România - Ucraina 
2014 – 2020, Programul Interreg V-A România 
- Ungaria 2014 – 2020 și Programul operațional 
comun ‹›Bazinul Mării Negre›› 2014 – 2020) nu a 
fost demarat încă procesul de certificare.
40 Oanță, R. 2016, Europunkt, România nu este 
acreditată să cheltuiască fondurile UE 2014-2020!. 
Disponibil online: http://europunkt.ro/2016/01/22/
exclusivitate-romania-nu-este-acreditata-sa-cheltu-
iasca-fondurile-ue-2014-   2020/. Accesat: noiembrie 
2016
41 Comisia Europeană, 2014, Orientări pentru Comisie 
și statele membre privind o metodologie comună pentru 
evaluarea sistemelor de management și control din sta-
tele membre. Disponibil online: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/informat/2014/
guidance_common_mcs_assessment_ro.pdf. Cri-
terii cheie pentru desemnarea AM/OI în perioada 
de programare 2014-2016: Criterii cheie pentru 
desemnarea AM/OI in perioada de programare 
2014-2016: 1. Separarea adecvată a funcțiilor și 
sisteme adecvate pentru raportare și monitorizare 
atunci când autoritatea responsabilă încredințează 
executarea sarcinilor unui alt organism; 2. Selecția 
adecvată a operațiunilor; 3. Informarea cores-
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Tabel 4. Numărul de autorități de management pentru care a fost demarat procesul de desemnare la 
CE în luna ianuarie 2017 și indicatori de implementare a PO cu valori mai mari de 0

Stat membru Numărul total de PO 
per stat membru

Numărul de AM-uri desemna-
te până în ianuarie 2017

Valori din implementarea 
programelor cu valori mai mari 

de “0”

Austria 5 1 6

Belgia 11 11 310

Bulgaria 11 4 18

Cipru 5 1 1

Republica 
Cehă 11 7 1

Croația 5 1 0

Danemarca 5 1 45

Estonia 4 4 126

Finlanda 6 1 141

Franța 72 32 750

Germania 49 16 1280

Grecia 21 19 453

Irlanda 6 2 144

Italia 76 27 477

Letonia 4 1 83

Lituania 4 1 29

Luxemburg 4 1 12

Malta 6 1 0

Marea Bri-
tanie 18 6 47

Olanda 8 4 31

Polonia 25 22 221

Portugalia 17 9 60

România 10 4 0

Slovacia 10 5 0

Slovenia 4 1 17

Spania 66 21 629

Ungaria 10 6 0

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

punzătoare a beneficiarilor; 4. Verificări adecvate 
privind gestionarea; 5. Existența unui sistem eficace 
pentru a se garanta că toate documentele privind 
cheltuielile și auditurile sunt păstrate, astfel încât 
să se asigure o pistă de audit adecvată; 6. Un 
sistem fiabil de colectare, înregistrare și stocare a 
datelor în vederea monitorizării, evaluării, gestio-
nării financiare, verificării și auditului, incluzând 
legături cu sistemele de schimb electronic de date 
cu beneficiarii; 7. Punerea efectivă în aplicare a 
unor măsuri antifraudă proporționale; 8. proceduri 
adecvate pentru întocmirea declarației de gestiune 
și a rezumatului anual al rapoartelor finale de audit 
și al controalelor efectuate.
42 Comunicat de presă, „MFE pune la dispoziția 
cetățenilor arhiva electronică SMIS 2007 – 2013”, 
Ministerul Fondurilor Europene, disponibil la 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2076-mfe-
pune-la-dispozitia-cetatenilor-arhiva-electronica-
smis-2007-2013 

mari ca “0” ne arată că statele membre au 
pus deja la punct sisteme funcționale de ma-
nagement a fondurilor și obțin deja rezultate 
măsurabile. 
Termenul „rată de absorbție” se referă în 
general la rata absorbției curente, adică 
valoarea declarațiilor de cheltuieli trans-
mise CE raportată la alocarea totală. Pe 
de altă parte, în sistemul de management 
și control al fondurilor structurale și de 
coeziune a statelor membre, la momentul 
actual, sumele încasate de state sunt mai 
mari, incluzând și avansul primit de la CE. 
Mai jos putem vedea valoarea procentuală a 
prefinanțării împreună cu plățile intermedi-
are per stat membru și program operațional 
(vezi Figura 9). Este de menționat că până la 
momentul elaborării acestui raport, niciun 
un stat membru nu avea plăți sau avansuri 
încasate pe toate programele operaționale, 
însă peste 50% dintre programe primiseră 
deja finanțare de la CE.
O altă observație este că programele 
operaționale ale statelor membre nu sunt în 
totalitate comparabile: pot fi finanțate prin 
diverse fonduri în proporții diferite, unele 
state – în special cele mici precum Estonia 
sau Lituania – au doar patru programe 
operaționale, în timp ce Polonia are 25, iar 
finanțarea este fragmentată și specifică, de 
exemplu 2-3 PO-uri dintr-un stat pot finanța 
ce finanțează doar o mică parte dintr-un 
program al unui stat mare. Pe de altă parte, 
putem oricând compara performanța aces-
tor programe față de propriile țintele sau 
capacitate a statelor de a le gestiona. 
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Figura 9.  Sumele încasate raportate la alocarea financiară planificată în ianuarie 2017  
pentru programele operaționale din Europa Centrală și de Est (%)
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2017 ar fi al patrulea an de implementare 
din perioada 2014-2020 și este un an critic 
alături de următorii doi în a face sistemul de 
management și control funcțional, eficient 
și în a învăța din greșelile trecute. Din al 
patrulea an de implementare din perioada 
anterioară (2010) rata absorbției României 
era nu doar cea mai mică din UE, dar cu 9 
puncte procentuale sub media UE. 

În momentul de față, diferența este încă 
mică între state cel puțin din punct de 
vedere al sumelor încasate de la UE (avans și 
rambursări) și este prea devreme să tragem 
o concluzie comparativă cu privire la rata 
absorbției. Totuși, avansul primit de România 
(5,92% din totalul alocării financiare pe 7 
PO-uri) face posibilă rambursarea către 
beneficiari, însă problemele pe care le avem 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate via www.asktheeu.org. Datele sunt disponibile la https://www.asktheeu.org/
en/request/absorption_rate_for_each_operati?nocache=incoming-12147#incoming-12147
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în acreditarea AM-urilor face imposibilă 
rambursarea de la CE. Drept urmare, per-
petuarea situației în care ne aflăm poate 
duce la presiune pe bugetul public și la 
potențiale blocaje în ceea ce privește plățile, 
în condițiile în care în ianuarie 2017 au fost 
lansate deja 74 de apeluri de proiecte cu 
un buget de aproximativ 15,015 mld euro, 
reprezentând 54,27% din alocarea totală a 
programelor43.

Recomandări

Menționam la începutul acestui capitol că 
ne uităm la performanța PO-urilor și la 
indicatorii câtorva programe ce pot fi consi-
derate mai apropiate de ceea ce am vrea să 
fie politicile publice în România. Analogia 
are sens pentru că în ambele situații – atât 

43 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și fondurilor europene. Notă din 10.01.2017 
privind programele 2014-2020 și a apelurilor de 
proiecte lansate. Disponibil online: http://www.
fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2017/16.01/
Nota_privind_apelurile_lansate_10_ian_2017.pdf

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

Figura 10. Ponderea încasată față de alocarea financiară totală în statele din Europa Centrală și de 
Est pentru 2014-2020 (plăți în avans și rambursări)

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de Ask the EU, disponibile la https://www.asktheeu.org/en/request/absorp-
tion_rate_for_each_operati 
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Prima noastră recomandare este ca 
instituțiile publice responsabile să rea-
lizeze o analiză a impactului fondurilor 
structurale și de coeziune la nivel național 
și să se folosească de toate datele de la 
nivelul beneficiarilor și  autorităților de 
management după data de 31 martie 2017 
– dată ce atrage dezangajarea automată. 
Deocamdată, cu datele pe care le avem la 
acest moment, riscul de dezangajare este 
între 3,3 și 4,3 miliarde de euro44, adică între 
16,8 și 21,9% din totalul alocării financiare. 
Un astfel de studiu va fi mai mult ca sigur 
externalizat, ministerele neavând capa-
citatea de a-l realiza, dar credem că este 
important să punem pe tapet un spectru 
cât mai larg de aspecte: de la identificarea 
tematică a nevoilor, la probleme procedu-
rale și legale și analiza cantitativă și calita-
tivă a impactului la nivelul beneficiarilor 
finali. Administrația publică trebuie să 
știe unde se află din acest punct de vede-
re pentru a-și dezvolta propria capacitate 
instituțională și a deveni sustenabilă, așa 
cum le cere și beneficiarilor de fonduri 
structurale să demonstreze în cadrul pro-
iectelor. România trebuie să îmbunătățească 
procesele ce privesc sistemul de manage-
ment și control al fondurilor structurale 
pentru a fi în stare să le îmbunătățească 
performanța și în același timp trebuie să-și 
asume lărgirea spectrului modelului de 
politici publice, atât la nivel național, cât 
și la scară mai mică, la nivel de primărie 
sau instituție publică locală. Recompensa 
ar fi mai mult control asupra bugetelor, dar 
și mai multă transparență și responsabilitate 
față de bunurile și serviciile publice create. 
La polul opus, sunt deciziile ad-hoc, comu-
nicarea și transparența trunchiată și obscu-
rizarea dinadins a datelor și a proceselor 
de guvernare pentru a ascunde sau a dilua 
responsabilitatea publică, ceea ce descrie în 

44 Calcule proprii pe baza datelor transmise de 
MDRAP la cererea de informații publice conform 
Legii 544/2011.

parte situația în care ne aflăm în prezent. 
În aceeași ordine de idei, util ar fi un audit 
detaliat al proiectelor majore în care bene-
ficiari sunt autoritățile publice, pentru a es-
tima gradul de erori totale, nu doar la nivel 
de eșantion, ce au fost suportate și au pus 
presiune nejustificată pe bugetul public.
Menționam mai sus studiul realizat pen-
tru Bulgaria ce concluziona că relația între 
condiționalitățile în domeniul anticorupție 
și fondurile pentru dezvoltare a fost una sla-
bă și sugeram că și România este în aceeași 
situație. Guvernele naționale ar trebui să 
țină cont de acest lucru și să „închidă” 
această oportunitate pentru corupție. Un 
prim lucru pe care l-ar putea face ar fi să 
impună mai multă transparență, putând 
merge până la a transparentiza tot ce ține 
de domeniul fondurilor ce nu intră în 
conflict cu alte prevederi legale, de exem-
plu rezultate ale proiectelor și rezultate 
corelate cu costuri și/sau contracte de 
achiziții. Mai multă transparență nu va adu-
ce automat mai multă responsabilitate sau 
eficiență în cheltuirea fondurilor europene 
sau naționale, dar poate fi un bun punct de 
pornire.
O a doua recomandare ține de punerea la 
punct a unui sistem de indicatori dinamici 
în cazul fondurilor structurale și de coe-
ziune care să permită actualizarea în timp 
cât mai apropiat de cel real și nu doar la 
sfârșitul proiectelor când nu se mai poate 
interveni. Acești indicatori trebuie să fie 
publici, alături de toate rezultatele obținute 
de proiectele finanțate cu fonduri structura-
le și de coeziune,  de la suporturi de curs, la 
studii și date din implementare, cu respec-
tarea legislației privind protecția datelor cu 
caracter personal, așa cum sistemele infor-
matice și statistice pentru monitorizarea 
programelor operaționale o permite și așa 
cum AM-urile cer în raportări. 
Ultima recomandare generală ține de ori-
zontul de timp de care planificarea și 
implementarea politicilor publice trebu-
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ie să țină seama. Ne aflăm deocamdată 
într-o situație paradoxală în care avem la 
dispoziție resurse financiare europene, 
avem nevoie de finanțare ce ne depășește 
bugetul public, dar ne confruntăm cu inca-
pacitatea de a planifica și de a implementa 
această schimbare. Incapacitatea ține de 
cele mai multe ori nu exclusiv de un sis-
tem, cât mai degrabă de resursele umane ce 
alcătuiesc acest sistem, de lipsa de profesi-

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

Acest capitol a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul de cercetare
„ANTICORRP. Anticorruption policies revisited Global Trends and European Responses

to the Challenge of Corruption”,  număr Acord de finanțare UE: 290529.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială

a Uniunii Europene.
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Acest capitol analizează modul în care au 
fost alocate fondurile europene în pe-
rioada 2007-2013 către universitățile de 
stat. De interes aici este ce impact a avut 
distribuția acestor fonduri, în paralel cu 
alocările de la bugetul de stat. Evaluăm 
rolul implementării proiectelor structurale 
în sistemul de învățământ superior româ-
nesc, în special în raport cu obiectivele 
asumate de acestea. Urmărim domeniile 
în care investițiile au fost cele mai mari: 
resursele umane și cercetarea. Programele 
operaționale principale în cadrul cărora 
universitățile de stat au putut fi beneficiare 
și/sau partenere pe care le-am analizat au 
fost: Programul Operațional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane (POSDRU) și 
Programul Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice (POSCCE)1. 

Investiții în învățământul superior 
de stat

Programele europene au adus 
învățământului superior un surplus de 
aprox. 1,161 mil euro, fonduri investite 

1 Universitățile de stat au aplicat și în cadrul altor 
programe precum Programul Operațional Regio-
nal (POR) sau Programul Operațional Dezvoltarea 
Capacității Administrative (PODCA) însă acestea 
nu sunt abordate în prezenta analiză într-un mod 
detaliat deoarece nu au fost programate cu indica-
tori de realizare specifici activităților de cercetare 
sau didactice.

pentru îmbunătățirea studiilor doctorale și 
creșterea participării, creșterea relevanței 
educației pentru piața muncii și societate, 
dotarea laboratoarelor de cercetare, promo-
varea e-learning etc. În același timp, statul 
a investit în învățământul superior în peri-
oada de analiză 2007-2013, aprox 4,184 mil 
euro reprezentând atât finanțarea de bază 
de aprox. 2,811 mil euro a universităților de 
stat, cât și alte categorii de fonduri investite2 
(vezi Tabel 1).

Tabel 1. Distribuția fondurilor publice în 
învățământul superior 2007-2013

Anul 
finan-

ciar

Finanțarea de 
bază

Total finanțare 
învățământ 

superior

Total fonduri 
UE

2007 1,680,728,000 3,319,546,406 0
2008 1,947,300,400 3,901,951,868 339,576,778
2009 1,950,040,000 2,893,028,058 407,009,682
2010 1,908,775,000 2,382,229,226 2,883,415,281
2011 1,710,611,000 2,117,083,601 119,648,301
2012 1,678,705,000 2,105,014,439 931,000
2013 1,774,905,000 2,111,078,313 36,151,590
2014   1,162,017,579
2015   278,333,583
TOTAL 12,651,064,400 18,829,931,911 5,227,083,795

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor Ministerului 
Educației Naţionale (MEN), a datelor publicate de către 
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior (CNFIS) și a datelor furnizate de către Ministerul 
Fondurilor Europene (MFE)

2 Fonduri pentru bursele studenților, subvenții de 
transport, cazare și masă, investiții, reparații capita-
le, spații învățământ, dotări laboratoare, etc.

III
FONDURILE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SUPERIOR: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI 

A ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE

Daniela Alexe
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Fiecare program operațional a fost structu-
rat pe axe prioritare și o serie de domenii 
majore de intervenție (DMI) care au repre-
zentat, practic, obiectivele mari de politică 
publică înspre care s-au îndreptat resursele 
alocate. Fondurile publice atrase prin pro-
iectele europene aferente perioadei 2007-
20133, au reprezentat o creștere a investiției 
publice în învățământul superior cu 27,75%. 
Față de finanțarea de bază a universităților 
de stat, fondurile atrase prin proiectele euro-
pene au reprezentat 41,31% din finanțarea 
de bază alocată, aferentă perioadei 2007-
2013.
În ceea ce privește distribuția pe universități 
a fondurilor europene, din cele 48 de 
universități de stat care au accesat aceste 
oportunități, Universitatea Politehnică din 
București este fruntașa listei la o distanță 
remarcabilă față de următoarea pe listă, 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Na-
poca. Astfel, UPB a reușit să atragă 15,61% 
din contribuția publică destinată fondurilor 
europene în învățământul superior (vezi 
Tabelul 2). 
Primele 5 universități au reușit să atragă 
39.5% din totalul fondurilor alocate. Astfel, 
60,5% din fonduri au fost alocate către alte 
43 de universități de stat, finanțarea medie 
fiind de 108.897.579 lei/universitate de stat.

3  POSDRU, POSCCE, POR și PODCA.

Impactul proiectelor POSDRU  
în învățământul superior
Date generale

Obiectivul general al POSDRU pentru peri-
oada 2007-2013, a fost „dezvoltarea capita-
lului uman și creșterea competitivității, prin 
corelarea educației și învățării pe tot parcur-
sul vieții cu piața muncii și asigurarea de 
oportunități sporite pentru participarea vii-
toare pe o piață a muncii modernă, flexibilă 
și inclusivă pentru 1.650.000 de persoane”4.
În perioada 2007 – 2015, POSDRU a finanțat 
561 de proiecte ale universităților de stat 
cu o valoare totală a contribuției publice de 
aprox. 840 milioane de euro. Universitățile 
au fost eligibile spre a depune proiecte în 
diferite domenii majore de intervenție pre-
cum: „Acces la educație şi formare profesio-
nală inițială de calitate”, „Calitate în învăță-
mântul superior”, „Dezvoltarea resurselor 
umane în educație şi formare profesiona-
lă”, „Tranziția de la şcoală la viața activă”, 
„Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii 
a şcolii”, „Acces şi participare la FPC”, etc. 
Dintre acestea, D.M.I. 1.5 „Programe doc-
torale şi post-doctorale în sprijinul cercetă-
rii” și D.M.I. 1.2  „Calitate în învățământul 
superior” au beneficiat de cele mai mari 
alocări așa cum se arată în figura de mai jos, 
cu 42,5% respectiv 19,1% din contribuția pu-
blică alocată (vezi Figura 1). Din acest motiv, 

4 Documentul Cadru de Implementare al POSDRU, 
disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/images/
files/programe/CU/POSDRU/dci.v11.pdf 

Tabel 2. Primele 5 universități după volumul resurselor atrase din proiecte europene

Nr. Universitate Absorbție fonduri 
europene (LEI) Pondere total fonduri (%)

1 Universitatea “Politehnică” din București 816,254,649.38 15.62

2 Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 368,000,775.44 7.04

3 Universitatea din București 321,116,388.82 6.14

4 ASE Bucuresti 316,472,119.42 6.05

5 Universitatea din Craiova 243,685,581.98 4.66

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor MEN, a datelor publicate de către CNFIS și a datelor furnizate de către MFE
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prezenta analiză va aprofunda modul în 
care fondurile au fost alocate în aceste două 
direcții majore de intervenție, din perspec-
tiva impactului pe care acestea l-au avut în 
învățământul românesc superior.
Din implementarea tuturor proiectelor 
POSDRU, fruntașă din perspectiva fonduri-
lor publice atrase este Universitatea Politeh-
nică din București (vezi Tabel 3). Mai mult, 
universitatea a derulat proiecte cu o valoare 
de 16% din total contribuție publică alocată 
în POSDRU. Următoarea plasată, UBB a 

reușit să implementeze proiecte la o valoare 
de numai jumătate (55%) din suma atrasă de 
cea mai bine clasată universitate (UPB).

Finanțarea studiilor doctorale și 
post-doctorale prin POSDRU

Direcția majoră de intervenție care a be-
neficiat de cele mai multe resurse alocate 
a fost D.M.I. 1.5 „Programe doctorale şi 
post-doctorale în sprijinul cercetării” cu 

Figura 1. Distribuția fondurilor POSDRU în învățământul superior pe DMI

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor furnizate de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Tabel 3. Fonduri atrase

Universitate Total contribuție UE + RO 
(lei)

Universitatea “Politehnică” din București 595.441.873,38
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 327.303.976,36
ASE București 312.769.192,90
Universitatea din București 281.116.388,82
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 216.978.325,81

Sursă: date furnizate de către MFE, fonduri absorbite de universităţile de stat din proiecte europene
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42,5% fonduri alocate din valoarea totală a 
contribuției publice prin POSDRU. Au fost 
finanțate 153 de proiecte în cadrul a 33 de 
universități de stat cu o valoare totală a 
contribuției publice de 1.602.907 lei. 
Principalele obiective au vizat două aspecte 
importante: (1) sprijinul instituțional (oferit 
universităților) pentru îmbunătățirea pro-
gramelor doctorale și post-doctorale și (2) 
sprijinul individual, către doctoranzi pentru 
a crește participarea și accesul în/la ciclul 
doctoral5.
În ceea ce privește sprijinul instituțional, 
este de remarcat faptul că valoarea totală 
a contribuției publice din POSDRU în 
perioada de finanțare (2008-2014) a fost la 
un nivel mai mare decât totalul fondurilor 
publice alocate studiilor doctorale de la 
bugetul de stat.
Practic, fondurile POSDRU au dublat 
investiția publică în studiile de doctorat 
(vezi Figura 2).

5 Documentul Cadru de Implementare al 
POSDRU aferent perioadei de programare 2007-
2013.

Pentru că unul dintre obiectivele de politi-
că publică ale POSDRU a fost de creștere a 
participării tinerilor în ciclul doctoral, este 
important să analizăm evoluția numărului 
de studenți înmatriculați în programe de 
doctorat (vezi Figura 3). Astfel, se poate 
observa că, în pofida politicii de creștere 
a participării și a sprijinului substanțial 
acordat, numărul de studenți și-a continuat 
trendul descendent6. Evident, acest fenomen 
are la baza mai mulți factori: descreșterea 
numărului de studenți la licență, modificări-
le aduse în finanțarea studiilor doctorale sau 
modificările legislative în special cu privi-
re la organizarea studiilor doctorale sau a 
formelor de studiu. Cu toate acestea, dacă 
analizăm evoluția numărului de doctoranzi 
ca procent din numărul de masteranzi (prac-
tic eliminând factorii generați de ciclurile 
inferioare și factorul demografic), se consta-
tă același trend descendent. 

6 Raport public CNFIS, 2014, disponibil la http://
www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2016/04/CNFIS-
Raport-public2014_final.pdf 

Figura 2. Alocație financiară de la bugetul de stat (lei)  
pe ciclul universitar de doctorat, CNFIS 2014

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor furnizate de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
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Conform ultimului raport de activitate publi-
cat de POSDRU (2014), indicatorul „numărul 
de doctoranzi sprijiniți” specific acestei D.M.I., 
atinsese în 2014 un nivel de 6,796 doctoranzi 
(participanți unici), fiind la 88% din nive-
lul asumat pe program. Mai mult de atât, 
conform datelor transmise de către MDRA-
PFE, dintre studenții sprijiniți, doar 47,2% 
obținuseră titlul de doctor în contextul în care 
ținta asumată pentru același an a fost de 90%. 
Cu alte cuvinte, formal, POSDRU și-a 
îndeplinit parțial țintele asumate inițial. La 
nivel sistemic în schimb, evoluția este una 
negativă. Din păcate, din cauza lipsei datelor 
colectate la nivel de individ, nu se poate calcu-
la procentul de doctoranzi sprijiniți la finalul 
implementării programului din total docto-
ranzi înmatriculați în România. Se poate totuși 
calcula pentru anul 2009 (fiind primul an în 
care s-au raportat rezultatele programului pe 
această DMI) că, din numărul total de docto-
ranzi, 5% au fost sprijiniți prin POSDRU.

 „Calitate în învățământul superior”

A doua direcție majoră de intervenție care 
a beneficiat de resurse substanțiale, a fost 

D.M.I. 1.2 cu o valoare aprox. a fonduri-
lor investite de 160 milioane de euro dis-
tribuite cu obiective de „restructurare și 
îmbunătățire a învățământului superior”. 
Conform documentelor oficiale7, direcția 
de intervenție a vizat: dezvoltarea și imple-
mentarea sistemului național de calificări, 
asigurarea calității, îmbunătățirea manage-
mentului universitar și creșterea relevanței 
învățământului pentru piața muncii și 
societate.
Indicatorii definiți în POSDRU și prezentați 
în Rapoartele de activitate nu sunt relevanți 
pentru o analiză de impact al acestui pro-
gram asupra sistemului de invățământ 
superior. De exemplu, nu se pot formula 
judecăți de valoare privind modul în care 
POSDRU a contribuit la creșterea relevanței 
calificărilor pentru piața muncii și societate 
prin analizarea unor indicatori de tipul „nr. 
total de persoane sprijinite” sau „nr. total de 
universități sprijinite”. 
În acest context, am căutat manual, pe 
internet, informații privind toate cele 115 
proiecte implementate de către universități. 

7 Documentul Cadru de Implementare al 
POSDRU aferent perioadei de programare 2007-
2013.

Figura 3. Număr studenți înmatriculați în programe de masterat și doctorat, CNFIS 2014

Sursă: Raport public CNFIS, 2014, număr studenţi înmatriculaţi în programe de masterat și doctorat
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În cazul POSDRU, a fost obligatoriu ca 
fiecare proiect să aibă un site propriu care 
să conțină informații relevante. Câteva 
concluzii rezultate în urma acestui exercițiu:
1.  Din cele 115 proiecte verificate, 34 nu mai 

au site-uri disponibile (aprox. 30%). Mai 
mult, printre cele 34, sunt proiecte despre 
care singurele mențiuni găsite online sunt 
mențiunile din CV-urile celor care au lu-
crat în cadrul proiectelor respective. 

2.  Multe site-uri de prezentare a proiectelor 
derulate menționează printre rezultate, 
dezvoltarea de platforme online cu di-
verse scopuri: managementul intern al 
universității, dezvoltarea de comunități 
online, e-learning, etc. De foarte puține 
ori însă aceste platforme pot fi identifica-
te prin link-uri de pe site-ul proiectului. 
De cele mai multe ori acestea nu pot fi 
găsite nici cu ajutorul motorului de cău-
tare Google. Din 115 proiecte, numai 22 de 
platforme au putut fi identificate direct din 
site-ul proiectelor, în contextul în care majo-
ritatea proiectelor au avut ca obiectiv minim 
o platformă sau alt tip de instrumente 
online/software de specialitate. Din cele 22 
de platforme identificate, o parte au accesul 
restricționat: conținut care se accesează nu-
mai cu user și parolă - fără a menționa însă 
cum se pot obține acestea. Dintre cele cu 
conținut public, se întâlnesc două situații: 
platforme încă active care au un conținut 
bogat (ex: materiale, cursuri, alte resurse, 
forumuri active) și platforme care par neuti-
lizate, zona publică fiind goală de conținut;

3.  În ceea ce privește livrabilele proiectului, 
o atenție specială a fost acordată studii-
lor, analizelor și rapoartelor privind dife-
rite aspecte ale învățământului superior. 
Din păcate nici acest tip de livrabile nu 
a fost mai ușor identificabil,  deși ele se 
regăseau în majoritatea proiectelor și ar 
fi putut fi utilizate și în alte contexte de 
elaborare de politici. Astfel, din perspec-
tiva accesului la livrabilele proiectelor, 
întâlnim următoarele situații:

•  Solicitarea de parole pentru accesarea 
livrabilelor proiectelor;

•  Publicarea numai a copertelor studiului;
•  Lipsa totală a livrabilelor din unele site-

uri ale proiectelor;
•  Livrabile scanate și publicate cu semnă-

turi și, uneori, cu sus-ul în jos;
•  Linkuri invalide;
•  Analize și rapoarte de 3 (trei) pagini cu 

limbaj colocvial;
•  Platforme dezvoltate care au integrate 

forumuri de discuții unde se găsesc 
contribuții din partea acelorași persoane;

•  Calitatea foarte slabă a unor livrabile; 
•  2 proiecte aparent diferite, implemen-

tate de 2 universități diferite, au de facto 
același conținut (aceleași obiective, 
aceleași activități) - existând doar mici 
diferențe în indicatori și domeniile de 
studiu vizate.

Distribuția, către universități,  
a fondurilor pentru cercetare prin 
programul POS CCE

Activitățile de cercetare s-au finanțat, în 
principal, prin programul POS CCE care a 
avut ca obiectiv, pentru perioada 2007-2013, 
creșterea competitivității economice și dez-
voltarea economiei bazate pe cunoaștere.
În cadrul programului, universitățile au 
fost eligibile pentru a depune proiecte în 
două domenii majore de intervenție: Axa 
prioritară 2 ”Competitivitate prin cerceta-
re, dezvoltare tehnologică și inovare”8 și 
Axa prioritară 3 ”Tehnologia Informațiilor 
și Comunicațiilor pentru sectorul privat și 
public”9.

8 D.M.I. 2.1 – Cercetare dezvoltare în parteneriat în-
tre universități/institute de cercetare și întreprinderi 
în vederea obținerii de rezultate aplicabile în econo-
mie; D.M.I. 2.2. – Investiții în infrastructura de CDI 
și dezvoltarea capacității administrative. 
9 D.M.I. 3.2.3 - Dezvoltarea şi creşterea eficienței ser-
viciilor publice electronice moderne - 3.2.3 Susține-
rea implementării de aplicații de e-Learning.
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Pentru că numărul de cereri de brevete a re-
prezentat un indicator relevant al POS CCE 
(îndeplinit conform Raportului de Activi-
tate), am analizat datele publicate de către 
OSIM privind cererile înregistrate în perioa-
da 2001-2012 (Figura 4). Astfel, se constată o 
creștere substanțială a numărului de cereri 
depuse de către universități și institute de 
cercetare în perioada de finanțare POSCCE, 
ajungând în 2010 la 680 de cereri, de aprox 
6 ori mai multe cereri în comparație cu anul 
2001. 
Conform datelor transmise de către MFE, în 
perioada 2007-2013, universitățile au primit 
finanțare pentru 106 proiecte. 
Valoarea finanțării acordate tuturor 
proiectelor (UE și buget de stat) a fost 
de 1.277.764.611,54 lei (aprox. 284 mili-
oane euro), contribuția beneficiarilor de 
19,781,561.36 și valoarea totală a cheltuieli-
lor neeligibile a fost de 236.940.246,52.
România continuă să fie la coada UE din 
perspectiva cheltuielilor cu activitățile de 
CD&I, cu o medie de 0,75% cheltuieli pentru 
C&D din total cheltuieli guvernamentale 
în perioada 2007-201310. În acest context de 
subfinanțare a cercetării, fondurile alocate 

10 Bază de date Eurostat – indicator GBAORD.

prin POSCCE au fost chiar mai mici decât 
fondurile alocate pentru Planul Național de 
Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2007-2013 
(PN II) unde cheltuielile pentru programele 
din componență sa au fost de 3.366,50 mil 
lei (aprox 748 mil euro).
POS CCE a suplimentat fondurile alocate 
cercetării de la bugetul de stat, cu o sumă 
echivalentă cu aprox. 40% din PN II în 
perioada 2007-2013.  
În ceea ce privește distribuția fondurilor 
în cele trei domenii majore de intervenție, 
proiectele care au vizat îmbunătățirea 
infrastructurii de cercetare au fost cel 
mai mult finanțate (77 proiecte finanțate) 
în comparație cu proiectele care au 
vizat parteneriatele între universități și 
întreprinderi (18 proiecte) sau cele care 
au vizat dezvoltarea de platforme de 
e-learning (11 proiecte). Dintre universitățile 
românești, 40 de universități au aplicat și 
au fost finanțate prin POSCCE cu 1 sau mai 
multe proiecte (vezi Tabel 4). 

Figura 4. Repartiția cererilor de brevet pe tip de solicitanți români

Sursă: Statistici OSIM, repartiţia cererilor de brevet pe tip de solicitanţi români



51

FONDURILE EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Se observă că universitatea care a atras cele 
mai multe fonduri din programul POSC-
CE este tot Universitatea Politehnică din 
București (UPB), la o distanță foarte mare de 
următoarea clasată, Universitatea Politehni-
că din Timișoara care a câștigat o treime din 
fondurile UPB. 
O ipoteză asumată la nivel internațional sau 
în diversele sisteme de finanțare a cercetării 
este aceea că, odată cu introducerea de me-
canisme competitive de finanțare a cercetă-
rii, performanța cercetării va crește inclusiv 
prin faptul că se urmărește a se finanța acele 
proiecte/echipe selectate ca fiind cele mai 
bune din totalul proiectelor depuse spre 
finanțare.11 
În acest context, am calculat pentru fiecare 
universitate un coeficient egal cu procentul 
fondurilor atrase din total fonduri atrase 
de către cea de-a doua clasată universitate 
din România (UPT). Am scos din „top” 
cea mai bine plasată universitate (UPB) 
dat fiind faptul că diferența între aceasta și 
restul universităților este atât de mare încât 
rezultatele erau mai dificil de interpretat.
În cazul anumitor universități, valoarea 
fondurilor atrase în cercetare este asociată 
cu performanța acestora – „scorul de 
meritocrație” după numărul de citări al 
coordonatorilor de doctorat din aceste 

11 Jonkers , K. & Zacharewicz, T., Research Perfor-
mance Based Funding Systems: a Comparative 
Assesment. 

instituții12. Astfel, universitățile cu puține 
citări au accesat și un nivel redus de resur-
se disponibile din POSCCE: Universitatea 
Maritimă din Constanța, Universitatea 
Petru Maior din Tîrgu Mureș, Universi-
tatea Petroșani, etc. Deși puține, există și 
universități unde nivelul ridicat al finanțării 
corespunde unui nivel de performanță 
ridicată (judecată după numărul de citări): 
USAMV Cluj, Universitatea Al. I. Cuza Iași, 
Universitatea din București, Universitatea 
Politehnică din Timișoara. 

Îngrijorătoare este situația celorlalte două 
categorii de universități:
1.  Universități care, deși au un număr 

ridicat de citări, nu reușesc să atragă 
investiții din sursele puse la dispoziție. 
Argumente pentru această situație pot fi 
legate de: lipsa de capacitate în scrierea și 
gestionarea unor proiecte ample, lipsa de 
interes în a aplica pentru astfel de proiecte 
sau birocrația și alte piedici în accesarea 
acestor fonduri. În aceste categorii se 
înscriu universități precum: UBB Cluj, 
SNSPA, ASE, UTCN, UVT.

2.  Universități care au avut la dispoziție 
fonduri mai multe pentru a le investi 
în infrastructuri de cercetare însă aceste 
investiții nu își găsesc echivalentul  

12 Pentru informații suplimentare și detalii meto-
dologice, vezi Raportul Integrității Universitare 
din România (2016), disponibil la http://sar.org.ro/
wp-content/uploads/2016/11/Raportul-Integritatii-
Universitare-CUC-3.pdf 

Tabel 4. Topul celor 5 universități care au reușit să atragă  
cele mai multe resurse din programul POSCCE 

Universitate Total contribuție UE + RO 
(lei)

Universitatea Politehnică din București 220.812.776,00
Universitatea Politehnică din Timișoara 74.519.518,00
Universitatea Transilvania din Brașov 60.000.000
Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași 58.748.880
USAMV Iași 52.594.194,00

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor furnizate de către MFE, top 10 universităţi: valorile cele mai mari ale proiectelor 
POSCCE
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într-un nivel ridicat al performanței 
academice (evaluată după numărul 
de citări). Cu alte cuvinte, deși, prin 
comparație cu alte universități, au benefi-
ciat de un nivel mai ridicat de investiții în 
proiectele de cercetare, nu au reușit să își 
îmbunătățească rezultatele într-un mod 
asemănător. Este cazul universităților: 
Universitatea Transilvania Brașov, Univer-
sitatea Tehnică Iași, USAMV Iași, Univer-
sitatea Craiova, Universitatea Valahia din 
Târgoviște, USAMV Timișoara.

Concluzii și recomandări

Prezenta analiză a avut drept obiectiv studi-
erea modului în care au fost alocate fon-
durile europene, în perioada 2007-2013, în 
universitățile de stat, inclusiv prin compara-
rea distribuției acestor fonduri cu alocările 
de la bugetul de stat. 

Astfel, în perioada 2007 – 2015, POSDRU a 
finanțat 561 de proiecte implementate de că-
tre universitățile de stat, cu o valoare totală 
a contribuției publice de aprox. 840 milioa-
ne de euro în timp ce prin POSCCE au fost 
finanțate 106 proiecte cu o valoarea totală de 
aprox. 284 milioane euro. Fondurile publice 

atrase prin proiecte europene (POSDRU, 
POS CCE, POR și PODCA) aferente peri-
oadei 2007-2013 au reprezentat o creștere 
a investiției în învățământul superior cu 
27,75%. 
În ceea ce privește studiile doctorale, 
investiția din POSDRU a fost la un nivel 
mai mare decât fondurile publice alocate 
studiilor doctorale de la bugetul de stat. În 
acest context, ne-am fi așteptat la evoluții 
spectaculoase și rezultate pe măsură 
însă, într-un sistem subfinanțat, accentul 
nu a căzut pe asumarea și îndeplinirea 
obiectivelor de politică publică ci, mai 
degrabă, pe creșterea capacității financiare.
În același timp, universitățile și-au crescut 
capacitatea de a implementa proiecte într-
un sistem riguros de evaluare și control, 
adaptându-și comportamentul instituțional 
dar și organizațional la cerințele de 
finanțare. Este remarcabilă, în tot acest 
context, performanța Universității Politeh-
nice din București care a reușit să atragă 
15,61% din toate fondurile europene atrase 
în învățământul superior și 16% din totalul 
contribuției publice alocată prin POSDRU. 
În contextul unei concurențe între 49 de 
universități de stat, procentul de 16% 
demonstrează fie o capacitate instituțională 
crescută care ar trebui să servească drept 

Tabel 5. Top universități în funcție de coeficientul nivelului de finanțare

Universitate Coeficient nivel finanțare
Universitatea Politehnică din Timișoara 100
Universitatea Transilvania din Brașov 80.51582
Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași 78.8369
USAMV Iași 70.57774
USAMV Cluj Napoca 68.96717
Universitatea Valahia din Târgoviște 63.47324
Universitatea din Craiova 63.07262
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara 58.05284
USAMV București 56.89785
Universitatea din București 53.67721
.......... ...........

Sursă: Calculele autoarei pe baza datelor furnizate de către MFE
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exemplu de bune practici pentru exercițiul 
financiar viitor, fie posibile legături între 
accesul la decizia politică și deciziile de 
finanțare a proiectelor. 
În cazul POSDRU, D.M.I. 1.5 „Programe 
doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării” și D.M.I. 1.2 „Calitate în învăță-
mântul superior” au beneficiat de cele mai 
mari alocări, cu 42,5% respectiv 19,1% din 
contribuția publică alocată acestui program.
Obiectivele finanțate de către POSDRU nu 
au fost privite, asumate și internalizate ca 
obiective ale sistemului de învățământ supe-
rior românesc ci, mai degrabă, au fost abor-
date ca instrumente de creștere a veniturilor 
universităților și a persoanelor implicate. 
O primă explicație este legată de lipsa de 
sincronizare a politicilor naționale cu obiec-
tivele programului. Perioada 2007-2013 a 
inclus pentru învățământul superior o serie 
întreagă de „reforme” ale căror obiective nu 
au coincis sau nu au prioritizat obiectivele 
asumate de statul român în distribuția fon-
durilor europene. Un exemplu este obiecti-
vul asumat prin POSDRU de a crește parti-
ciparea tinerilor în ciclul doctoral. Formal, 
România raportează apropierea de ținta 
asumată de 15.000 doctoranzi sprijiniți prin 
POSDRU. De facto, accesul la studiile docto-
rale în România a scăzut și este într-o conti-
nuă scădere, POSDRU nereușind nici măcar 
să stagneze acest fenomen. O altă explicație 
ar fi legată de contextul de subfinanțare a 
învățământului superior și a cercetării. Într-
un astfel de context, interesul individual și 
de grup este de a-și crește veniturile indi-
ferent de preferințele instituționale pentru 
obiectivele politice.
Un alt argument rezultă din modul de 
implementare a proiectelor POSDRU. Există 
proiecte pentru care singurele mențiuni 
găsite online sunt mențiunile din CV-urile 
celor care au lucrat în cadrul proiectelor 
respective. O parte considerabilă de ra-
poarte, studii, ghiduri sau analize realizate 
prin proiecte POSDRU nu sunt accesibile 

deși au fost finanțate din surse publice, iar 
tematica ar putea fi de interes pentru cerce-
tătorii din domeniu și alți actori interesați. 
Prin urmare, există dubii privind utilitatea 
și sustenabilitatea zecilor de platforme 
dezvoltate prin astfel de proiecte. Aceste 
elemente sprijină concluzia legată de ur-
mărirea interesului de creștere a venituri-
lor în detrimentul atingerii obiectivelor de 
politică publică.
În ceea ce privește activitatea de cercetare, 
în contextul subfinanțării activităților de 
CD&I –România fiind la coada UE din 
perspectiva cheltuielilor cu activitățile de 
CD&I cu o medie de 0,75% cheltuieli pentru 
C&D din total cheltuielilor guvernamentale 
– POSCCE a suplimentat fondurile alocate 
cercetării de la bugetul de stat, cu o sumă 
echivalentă cu doar 40% din PN II pentru 
perioada 2007-2013, cele mai mult finanțate 
fiind proiectele de îmbunătățire a infrastruc-
turii de cercetare.  
Din perspectiva indicatorilor atinși, în peri-
oada de analiză, POSCCE a dus la o creștere 
de aprox. 6 ori a cererilor de brevete înregis-
trate la OSIM.
În ceea ce privește distribuția fondurilor în 
cercetare, în cazul anumitor universități, 
valoarea fondurilor atrase în cercetare 
se poate asocia cu performanța acestora 
(determinată prin scorul de citări calculat de 
către Coaliția pentru Universități Curate). 
Astfel, universitățile cu puține citări au și un 
nivel redus de resurse atrase prin POSCCE 
ceea ce poate demonstra un interes scăzut 
în domeniul cercetării și o nevoie sistemică 
de clasificare a universităților românești în 
funcție de misiunea asumată: (1) educație, 
(2) cercetare sau (3) educație și cerceta-
re. Există și universități unde nivelul de 
finanțare se corelează cu performanța ridica-
tă în numărul de citări. Situațiile interesante 
apar în cazul universităților care deși au un 
număr ridicat de citări, nu reușesc să atra-
gă investiții din sursele puse la dispoziție 
ceea ce demonstrează o nevoie de a regândi 
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oportunitățile de cercetare pentru a se plia 
pe prioritățile universităților performante 
dar și de a crește capacitatea instituțională 
acolo unde există un potențial mai ridicat. 
Altă situație specială apare în cazul în care 
investițiile ridicate nu își găsesc echivalentul 
într-un nivel ridicat de citări academice. Cu 
alte cuvinte, universități slab performanțe 
au atras resurse publice mult mai mari 
decât universitățile performante, POSC-
CE nerespectând în mod constant criteriul 
meritocrației în distribuirea fondurilor sau 
definind meritocrația într-un mod diferit. 
Este important ca România să învețe din 
exercițiul financiar 2007-2013 pentru a își 
îmbunătăți instrumentele de finanțare în 
special în raport cu obiectivele de politici 
publice în domeniul educației. O serie de 
recomandări pot fi formulate la finalul pre-
zentului raport:
1.  Integrarea obiectivelor strategiilor 

naționale în planurile de guvernare și în 
deciziile și politicile privind învățământul 
superior pentru a evita cazurile în care 

politicile naționale contravin sau blochea-
ză atingerea obiectivelor asumate.

2.  Asumarea reală, sistemică, și promovarea 
obiectivelor politice ale noilor programe.

3.  Definirea mai clară a indicatorilor în 
corelație cu obiectivele programelor astfel 
încât să poate fi analizat impactul sistemic 
și nu numai unul de tip formal.

4.  Sisteme transparente (și publice) de colec-
tare a datelor.

5.  Integrarea de specialiști în politici 
educaționale în activitatea de dezvoltare, 
implementare și evaluare a programelor.

6.  Acces liber și facil la toate rezultatele 
cercetărilor realizate pe proiecte (studii, 
rapoarte, ghiduri, materiale, etc). Imple-
mentarea de cerințe obligatorii pentru 
beneficiari.

7.  Creșterea calității livrabilelor în raport cu 
obiectivul proiectului și cu resursele in-
vestite. Evaluarea implementării ar trebui 
să pună accent pe o evaluare a calității și 
mai puțin a cantității documentelor.

Acest capitol a fost finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român prin proiectul  
„Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților şi schimbul de bune practici”

Acest raport nu reflectă în mod necesar poziția guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru 
conținutul său este asumată de Societatea Academică din România.



55

Expertul SAR, dr. Sorin Paveliu a citit 
atent programul Partidului Social Demo-
crat pentru sănătate. Acesta pune accent 
în exces pe investiții, pentru care nu există 
resurse clare- din nou, ipotetice fonduri 
europene greu de accesat sau profituri din 
fonduri viitoare de investiții- nu identifică 
un mecanism sustenabil pentru creșterile 
de salarii, nu oferă o soluție pentru rezol-
varea consecințelor nedorite ale unor pro-
puneri populiste de genul ieftirii medica-
mentelor, care produce distorsiuni masive 
de piață și abandonează, ca și guvernul 
Cioloș înaintea lor, ambiția de a rezol-
va problema infecțiilor intraspitalicești. 
Paveliu propune ca programul să includă 
și ultima problemă și să fie introdusă o pri-
oritizare, care să amâne pe termen mediu 
sau lung unele probleme pentru care nu 
există deocamdată finanțare.

Introducere

Programul de guvernare în domeniul sănă-
tății al actualului cabinet este unul dintre 
cele mai amănunțite în ceea ce priveşte 
planul de măsuri concrete care urmează a fi 
adoptate în următorii patru ani.

Având în vedere însă faptul că aceste măsuri 
sunt preconizate pentru a influența în mod 
semnificativ sistemul de sănătate apreciem 
se impune analiza lor amănunțită, pentru a 

da posibilitatea decidenților eventual să îm-
bunătățească acest document programatic. 
Analiza de politici publice, inclusiv cea din 
sănătate, se poate face dintr-o multitudine 
de abordări. Am considerat adecvat să ne 
raportăm expunerea noastră la principiile 
de bună guvernanță1 incluse în Carta Albă a 
Bunei Guvernări realizată la nivel european, 
respectiv transparența, responsabilitatea, 
participarea, eficacitatea şi coerența, prin-
cipii care pot şi trebuie să fie aplicate şi la 
elaborarea politicilor naționale. 

Despre viziune și obiective  
guvernamentale în sănătate

Analiza programului de guvernare în dome-
niul sănătății trebuie să plece de la viziunea 
avută și obiectivele stabilite, pentru a vedea 
dacă, în final, măsurile propuse sunt coeren-
te cu acestea. 
Viziunea guvernului privind politicile 
publice „pleacă de la premisa construirii unei 
societăţi echilibrate, bazată pe principii inclu-
zive”, iar accentul este pus „pe scurtarea 
distanţelor dintre localitatea de domiciliu şi 
locul în care se oferă îngrijiri medicale […]  

1 “Guvernanța” reprezintă regulile, procesele și 
comportamentul care afectează modul în care pu-
terea este exercitată la nivel european, în special în 
ceea ce privește transparența, participarea, respon-
sabilitatea, eficiența și coerența.  Sursă: Carta Albă 
a Bunei Guvernări, disponibilă la http://europa.eu/
rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm 

IV
CUM RĂSPUNDE OFERTA GUVERNULUI 

LA PROBLEMELE SĂNĂTĂȚII?

Dr. Sorin Paveliu
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Implementarea acestor măsuri va conduce la un 
sistem medical îndreptat spre cetăţean, care să nu 
mai fie nevoit să traverseze ţara, să stea la cozi, 
să cheltuie bani pe transport, cazare, doctori, în 
speranţa unui act medical de calitate” 2. Ca atare, 
intenția declarată este ca guvernarea să pună 
accentul pe accesibilitatea sistemului sanitar 
propriu-zis, ca şi cum oferta de servicii este 
deja la standarde rezonabile de calitate. To-
tuşi, așa cum vom vedea în ceea ce urmează 
soluția identificată de guvern pentru creste-
rea accesibilității se va baza pe construirea 
de infrastructură nouă (ex: spitale, centre 
multifuncționale, reabilitarea unui număr 
foarte mare de unități sanitare, dotarea cu 
aparatură şi achiziționarea unui număr de 
cel puțin 3000 de ambulanțe), concomitent cu 
o politică salarială în domeniu care menită 
să oprească/dimineze exodul personalului 
medical spre țările mai avansate economic.

Măsuri orientate către dezvoltarea 
infrastructurii medicale

Începând cu anul 2004, construirea de noi 
spitale a reprezentat o promisiune avansată 
periodic în perioadele de precampanie. Mai 
multe proiecte de spitale au fost inițiate de 
stat însă rareori s-au finalizat. Spre exemplu, 
Institutul Regional de Oncologie Iaşi, înce-
put în anul 1995 a fost terminat în anul 2012. 
O serie de clădiri începute s-au degradat în 
timp, oprindu-se lucrările. Institutul Regi-
onal de Oncologie Timișoara este încă un 
proiect în curs de execuție, unitatea sanitară 
cu 476 paturi urmând a costa în final 110 mi-
lioane euro. În acest an Institutului respectiv 
îi vor fi alocate doar 3 milioane euro, guver-
nul preconizând sume consistente, de 37 de 
milioane euro în viitor. 
Încercări notabile s-au făcut și de autoritățile 
publice locale, iar în prezent sunt în stadii 

2 PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020, dis-
ponibil la  http://www.cdep.ro/pdfs/oz/Program%20
de%20Guvernare.pdf 

avansate de construire spitale finanțate 
de primării, în Bucureşti (două clădiri noi 
pentru Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor 
Gomoiu”, şi respectiv Spitalul de Ortopedie 
“Foişor”, ambele cu sume investite de aprox 
40 milioane euro) precum şi în Craiova 
(clădire menită să înlocuiască vechiul spital 
Municipal, aflat într-o clădire improprie, 
cu o investiție de 8 milioane euro). Şi alte 
primării au demarat proiecte asemănătoa-
re, în Timişoara, Sibiu, Braşov, însă acestea 
sunt aflate în stadii incipiente, de asigurare 
a terenului. Alte primării au anunțat doar 
intenții (ex: Ploieşti, Piteşti).  
Trebuie precizat că investiții din partea 
administrațiilor publice locale pentru 
reabilitare și întreținere a instalațiilor s-au 
efectuat într-o multitudine de spitale, după 
ce acestea au fost trecute în proprietatea și 
administrarea lor prin măsurile de descen-
tralizare. De asemenea, după crearea unei 
surse de venituri proprii pentru Ministerul 
Sănătații prin ‘taxa pe viciu’, aproximativ 
30 de milioane de euro anual s-au folosit 
pentru investiții în continuare, restul sume-
lor colectate, în jurul a 70 de milioane anual, 
fiind folosite pentru achiziții și retehnologi-
zări în domeniul aparaturii medicale.  
Alte intenții de construire de spitale cu 
bani de la buget au rămas nematerializa-
te în totalitate. În anul 2008, an electoral, 
Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, 
promitea că în următorii 4 ani se vor con-
strui „în total, 32 de spitale. Investiția 
este de peste 2,7 miliarde de euro, banii 
provenind în special de la bugetul de stat 
şi din alte surse, respectiv taxa pe viciu. 
Spitale clinice de urgență vor fi construite în 
Alba, Galați, Arad, Bacău, Bistrița, Braşov, 
Brăila, Călăraşi, Hunedoara, Mehedinți, 
Giurgiu, Bihor, Neamț, Argeş, Prahova, 
Caraş-Severin, Sibiu şi Suceava. În Craiova, 
Târgu Mureş, Timişoara şi Iaşi vor fi ridicate 
spitale regionale de urgență.”3

3 Elvira Gheorghiță, Nicolăescu promite 32 de spi-
tale noi, Mediafax, 14 mai 2008, disponibil la http://
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Guvernul Cioloș (noiembrie 2015-decembrie 
2016) a declarat sănătatea ca fiind prima 
dintre priorități, iar accentul s-a pus tot pe 
construirea de noi unități sanitare.  Astfel, 
în programul său de guvernare,  s-a găsit și 
„elaborarea unui program multianual de inves-
tiţii în sănătate, în vederea asigurării actului 
medical la standarde care sa conveargă cu cele 
din UE”.  
În 11 august 2016, premierul Dacian Cioloș 
a aprobat un memorandum privind inițierea 
Programului de Modernizare a Infrastructu-
rii Spitalicesti (PMIS)4. Deși în principiu era 
vorba de inițierea a unui Program, Ministe-
rul Sănătății avansa deja începerea negocie-
rilor pentru construirea de clădiri noi pentru 
două spitale, în parteneriat public privat, 
fără a da detalii privind numărul de unități 
care necesită clădiri noi, modul de alegere 
a acestora și cum se va face prioritizarea 
etc. În lunile următoare nu au mai fost date 
informații dacă PIMS a fost sau nu demarat.  
La deschiderea noului an universitar, la Uni-
versitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca, în octombrie 
2016 premierul de la acea vreme declara 
următoarele: „Intenţionăm să folosim, sper cu 
succes de data asta, pentru prima dată, siste-
mul de finanţare public-privat, pentru a veni 
cu investiţii noi în spitale. [...] Sperăm ca prin 
acest sistem să reușim în anii care vin să stimu-
lăm cât mai multe construcţii noi de spitale, nu 
numai în orașele mari, ci și în orașele mai mici”, 
a completat Dacian Cioloș. El a subliniat 
faptul că parteneriatele de tipul public-pri-

www.mediafax.ro/social/nicolaescu-promite-32-de-
spitale-noi-2634019  
4  Memorandum „Aprobarea inițierii Programu-
lui de Modernizare a Infrastructurii Spitalicești 
și demarării negocierilor cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vedere 
accesării Facilității de Pregătire a Proiectelor de 
Infrastructură pentru realizarea fazei pilot din 
program”, disponibil la http://gov.ro/fisiere/stiri_fi-
siere/MEMORANDUM_cu_tema_Aprobarea_
ini%C5%A3ierii_Programului_de_Modernizare_a_
Infrastructurii_Spitalice%C5%9Fti_%C5%9Fi_
demar%C4%83rii_negocierilor_cu_BERD....pdf 

vat nu înseamnă privatizarea sistemului 
medical, ci găsirea de soluții financiare strict 
pentru construcția și administrarea clădiri-
lor. Dacian Cioloș a amintit, printre altele, 
de construcția celor „trei spitale regionale 
de urgență, din fonduri europene, iar din 
resurse proprii, de construcția unui prim 
spital regional de copii, la București, prin 
extinderea actualului spital Marie Curie”.5

Marea provocare a guvernului Cioloș legată 
de infrastructura spitalicească a fost depu-
nerea documentației privind cele 3 spitale 
regionale de urgență, pentru care guvernul 
Ponta, nu făcuse nici un pas, până la data 
limită de 31 decembrie 2016. În caz contrar, 
sumele nerambursabile oferite de către UE, 
de 50 milioane de euro per spital ar fi fost 
pierdute. Nu vom intra în detaliile legate de 
acest proces însă trebuie să reținem că, în 
final, Guvernul a agreat să aloce câte 150 de 
milioane în plus la cele 50 de milioane, pen-
tru fiecare spital, ajungându-se la respec-
tabilă suma de 450 de milioane de euro în 
total investiție din partea statului. Rămâne o 
necunoscută sursa acoperirii acestor sume. 
Este de menționat, de asemenea, ca acelaşi 
guvern Cioloș a avansat ca sigure, conform 
memorandumului, construirea și dotarea la 
zi a două clădiri: pentru spitalul de cardi-
ologie „Prof. Dr. C.C. Iliescu” şi pentru cel 
de pediatrie Marie Curie (ambele din Bu-
cureşti). Fostul guvern a preconizat și sume 
uriașe necesare pentru acest demers: 200 de 
milioane fiecare. 
Despre un nou spital de arsuri s-au purtat 
discuțiile şi cu Primăria Sectorului 1, pe al 
cărui teritoriu se găseşte şi în prezent actu-
alul spital. Deşi discuția inițială a fost rapid 
abandonată, investiția trebuind să cadă 
în seama Ministerului Sănătății, Primăria 

5 Marius Avram, Cioloș: Sănătatea are o proble-
mă sistemică; trebuie spitale noi, inclusiv prin 
parteneriate public-privat, Agerpres, 3 octombrie 
2016, disponibil la https://www.agerpres.ro/politi-
ca/2016/10/03/ciolos-sanatatea-are-o-problema-sis-
temica-trebuie-spitale-noi-inclusiv-prin-parteneria-
te-public-privat-11-43-43 
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Sectorului 1 a prins ideea din zbor şi a plusat, 
trecând chiar la fapte, achiziționând terenul 
pentru un viitor spital Municipal. În prezent, 
ideea unui nou spital de arsuri nu se mai 
regasește în nici un document oficial.
Actualul guvern a plusat masiv la capitolul 
promisiuni de investiții în infrastructura 
spitalicească, avansând inițiativa de a construi 
8 spitale regionale, cu 5 mai multe decât cele 
preconizate deja, la care ar urma să se alature 
și spitalul sectorului 1 – denumit initial Muni-
cipal și ridicat acum la rangul de spital Re-
publican, pentru care se vor face investiții de 
1.100 de milioane de euro pâna în anul 2020. 
În Legea Bugetului pe anul 2017, Ministerul 
Sănătății anunța următoarele investiții în 
infrastructura spitalicească—„Finanțarea 
dezvoltării şi modernizarea infrastructurii 
sanitare”, cu următoarele proiecte detaliate: 
1.  Finalizarea obiectivelor de investiții înce-

pute în anii precedenți; 
2.  Continuarea programului de consolidări 

(şi alte lucrări de intervenții) a clădirilor 
unităților sanitare; 

3.  Reabilitarea infrastructurii unităților sani-
tare prin efectuarea lucrărilor de reparații 
capitale; 

4.  Construirea Spitalelor Regionale de Ur-
gență, inclusiv prin Programul Operațio-
nal Regional: 8 spitale regionale şi 1 spital 
republican, în Bucureşti. 

5.  Inițierea unui program multianual de mo-
dernizare a infrastructurii spitaliceşti (cele 
două spitale care se afla în acest moment 
în atenția Ministerului Sănătății pentru 
programul pilot sunt Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii “Maria Sklodowska 
Curie” şi Institutul de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, 
ambele localizate în Bucureşti). 

6.  Reabilitarea/modernizarea/extinderea: 
spitale județene — cel puțin 15; ambulato-
rii de specialitate — cel puțin 150, U.P.U. 
— cel puțin 25, Centre comunitare inte-
grate medico-sociale ”.

Bugetul din acest an este foarte generos în 
credite de angajament pentru infrastructură 
dar extrem de auster în cheltuieli efective, 
astfel încât ambițiosul program pare a fi 
decalat cel puțin cu un an (vezi Tabel 1).
Această scădere a investițiilor în infra-
structura de sănătate este justificată prin 
intenția de a „înființa un Fond Suveran de 
Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acesta va fi 

Tabel 1. Bugetul de Stat preconizat 

Program de investiții publice – credite bugetare 360.062 203.367

Obiective (proiecte) de investiții în continuare 8.560 54.907

Alte cheltuieli de investiții 351.502 148.460

Dotări independente 229.445 45.517

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și 
alte studii 3.966

Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările 33.495 29.793

Alte cheltuieli asimilate investitiilor 626 1.484

Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe teh-
nologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile 
capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția 
celor incluse la lit.d), așa cum sunt definite de legislația in vigoare, 
inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și 
acordurilor prevăzute de lege 

87.936 67.700

Sursa: Varianta proiectului de lege a Bugetului de Stat pe anul 2017 trimisă spre promulgare
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alcătuit, în principal, din companiile de stat 
profitabile, a cărui valoare va depăși 10 mld. 
euro. Fondul se va putea folosi de veniturile 
din dividende ale acestor companii, precum 
și din veniturile provenite din emisiuni 
de obligațiuni sau din vânzarea de active 
neperformante (case de odihnă, hoteluri – 
aparținând unor companii al căror obiect 
de activitate este cu totul altul). Scopul 
fondului va fi de a dezvolta sau construi de 
la zero afaceri în domenii prioritare pentru 
statul român, care să se susțină economic 
(deci cu un anumit grad de profitabilitate), 
singur sau împreună cu alte fonduri de 
investiții sau investitori privați. Estimăm că 
10 mld. euro vor intra în economia Româ-
niei în următorii 4 ani prin FSDI. Fondul va 
duce, printre altele, la apariția a numeroase 
fabrici în agricultură și industrie, dar și la 
capitalizarea unor firme precum Tarom, 
CFR, Șantierul Naval Constanța, C.E.C., 
Nuclearelectrica, astfel încât acestea să-și 
poată extinde activitatea sau, după caz, să 
achiziționeze noi capacități: flotă de avioa-
ne, de nave, de garnituri de tren. Cele mai 
mari investiții ale FSDI în următorii 4 ani 
se vor realiza în sănătate, prin construcția 
unui spital republican și a 8 spitale regio-
nale. Valoarea totală finanțată din FSDI este 
estimată la 3,5 mld. euro.”6

Având în vedere faptul că înființarea și 
mai ales operaționalizarea unui asemenea 
proiect financiar poate dura unul sau chiar 
mai mulți ani, ne punem serios întrebarea 
privind sustenabilitatea programului de 
investiții în sănătate. Dacă unele proiecte 
sunt deja demarate (sub rezerva că Uniunea 
Europeană va aproba documentația) o mul-
titudine de spitale au nevoie de investiții de 
consolidare şi renovare imediate, care, din 
cauza programului de beneficii sociale pro-
mise nu îşi mai găsesc locul în bugetul din 
acest an şi foarte probabil nici în anii viitori.

6 PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020.

Investițiile în infrastructură se bazează pe 
două resurse volatile, respectiv înființarea 
unui Fond de Dezvoltare şi pe utilizarea de 
fonduri nerambursabile, restul fiind lăsat 
implicit pe suplimentare de buget de la 
bugetul de stat. Oricum, ipoteticele 5 spitale 
regionale suplimentare ar urma să se facă 
fără nici un fel de sprijin financiar neram-
bursabil. Dacă la aceste spitale (estimate la 
2-300 milioane de euro fiecare) se va adăuga 
și spitalul gigant „Republican” din Bucu-
reşti (cost estimat de autorii programului 
la 1,1 mld. euro), la care se adaugă reabi-
litarea/modernizarea/extinderea restului 
unităților medicale menționate în program, 
putem estima un necesar de 4-5 mld euro 
în următorii 4 ani. Numai dotarea fiecărei 
dintre cele 2850 de comune cu o ambulanță 
(altă promisiune de infrastructură giganti-
că) ar necesita 300 de milioane de euro fără 
a lua în considerare și personalul medical 
suplimentar necesar. Înființarea FSDI este o 
construcție care presupune multiple ajustări 
legislative şi dificultăți care fac ca până şi cei 
mai optimişti să invoce o perioadă de timp 
care, teoretic, poate chiar excede mandatul 
actualului guvern. Cum realizarea investi-
țiilor este condiționată de înființarea Fon-
dului de Investiții (FSDI), urmând ca până 
când aceasta se va produce să nu se facă alte 
alocări de fonduri către acest domeniu, este 
foarte probabil că ne aflăm în pragul unei 
stagnări de lungă durată în ceea ce privește 
dezvoltarea sectorului sanitar.

Concluzii 

1.  Construirea masivă de noi spitale, fără 
existența unui plan prealabil pe ter-
men lung, care să prevadă sustenabi-
litatea măsurii este o decizie pripită. 
Guvernul nu trebuie să uite că investițiile 
în infrastructură trebuie să se facă în 
concordanță cu posibilitățile financiare 
reale ale economiei românești (Institutul 
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Oncologic Iaşi a necesitat 17 ani pentru a 
se ajunge la finalizarea investiției). Pentru 
a putea să apreciem aceste investiții ne 
putem raporta la capacitatea anuală de a 
face investiții în infrastructură a Ministe-
rului Sănătății, care în ultimii ani a fost de 
aproximativ 30 de milioane de euro anual. 
Investițiile propuse reprezintă, la nivelul 
actual de finanțare, epuizarea capacității 
de investiții pe următorii 133 ani. Ipoteza 
finanțării acestor investiții gigantice, din 
care 3.500 de milioane euro din Fondul 
Suveran de Investiții (FSDI) nu este mai 
credibilă, însemnând în fapt transforma-
rea (în cele din urmă vinderea) unităților 
industriale de stat rentabile în spitale—o 
decizie cel puțin discutabilă.

2.  Astfel de proiecte trebuie să fie respon-
sabile, iar cei care le planifică sau chiar le 
inițiază fără ca în final să se dovedească 
viabilitatea lor trebuie să poată fi trași la 
răspundere. 

3.  Investițiile în infrastructura mare trebuie 
să se facă transparent, folosind ierarhizări 
ale priorităților și nu factori subiectivi. 
Spre exemplu includerea în PMIS a con-
struirii unei noi aripi a Spitalului Marie 
Curie s-a făcut, conform declarațiilor mi-
nistrului de la acea vreme—Vlad Voicu-
lescu, datorită convingerii și insistențelor 
consilierului său. Acesta din urmă fiind 
într-adevăr un medic cu deosebite rezul-
tate în dezvoltarea secției pe care o condu-
ce, a făcut astfel o recomandare subiectivă 
față de instituției în care lucra. Criteriile 
de alegere a modului în care se face o 
investiție trebuie să fie cu totul altele. 

4.  Investițiile în construirea de noi spi-
tale trebuie să aibă în vedere eficiența 
investiției. Propunerile avansate de guver-
nul Cioloș, de parteneriat public privat, 
nu ar trebui să fie luate în discuție înain-
te ca Statul să se asigure de eficacitatea 
investiției. Este inacceptabil ca investiția 
să nu poată fi acoperită financiar din ve-
niturile realizate prin prestarea de servi-

cii. Realitatea arată că, în prezent, majori-
tatea spitalelor de stat au grave dificultăți 
în a-și acoperi costurile, și asta fără să fie 
nevoie să plătească o rată lunară pentru 
împrumutul destinat construcției și even-
tual retehnologizării. 

5.  Indicarea unor surse neviabile afectează 
grav planul de investiții de la bugetul de 
stat. Spre exemplu, Institutul de cardi-
ologie C.C. Iliescu din București a fost 
vehiculat ca prioritate a guvernului Cioloș 
prin intermediul PMIS, ceea ce a condus 
în cele din urmă la ratarea eventualității 
de a fi prins în bugetul de investiții din 
acest an. Simpla menționare a acestei 
unități printre prioritățile Ministerului 
Sănătății fără a i se fi alocat o finanțare 
este elocventă pentru amatorismul gu-
vernului. Un alt exemplu elocvent este 
reprezentat de inexistența unui proiect 
și finanțări pentru construirea unui nou 
spital pentru tratamentul arsurilor în 
București. În mod extins, bugetul din 
acest an abundă în credite de angajament, 
entuziasmante pe hârtie, dar care se pot 
sau nu materializa în funcție de suste-
nabilitatea bugetului. Nu ar fi de mirare 
dacă la jumătatea anului, aceste credite de 
angajament vor fi brutal ajustate.

Sustenabilitatea măsurilor de 
creșteri salariale în sănătate

În toamna anului 2015, guvernul Victor 
Ponta aproba o neașteptată creştere salarială 
pentru  personalul medical de 25%. În anul 
următor, guvernul Dacian Cioloș operează 
o corectură a acestor salarii, având în vedere 
distorsiunile survenite, în care pe aceiași 
funcție, gradație și vechime în muncă, doi 
angajați primeau salarii diferite. Alinierea, 
făcându-se la nivelul veniturilor superioare, 
a condus la o creştere globală a cheltuie-
lilor salariale cu încă 14%. Ordonanța de 
urgență 20/2016 prin care s-au operat aceste 



61

CUM RĂSPUNDE OFERTA GUVERNULUI LA PROBLEMELE SĂNĂTĂȚII?

măriri a adus însă și alte corecții, juste dar 
pentru care nu exista finanțare, respetiv 
modul în care urmau să fie plătite gărzile, în 
concordanță cu prevederile Codului Muncii 
și nu cu nedreptele restricții impuse încă 
din anul 2009. După numai câteva luni, în 
urma unei inițiative parlamentare, a fost 
aprobată Legea nr. 250 din 17 decembrie 
2016, care creștea majorările inițiale aproba-
te de guvernul Cioloș cu încă 15%. În urma 
acestor creșteri succesive și a mecanismului 
complet defectuos de finanțare a acestora, 
separat de mecanismul serviciilor negociate 
și prestate, direct de la buget, în majoritatea 
spitalelor sumele contractate cu sistemul 
de asigurări de sănătate prin intermediul 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au 
ajuns să fie mai mici decât fondul de salarii 
propriu-zis.
Guvernul Grindeanu vine însă și stabilește 
prin Programul de Guvernare obiective ime-
diate și promisiuni cu mult mai ambițioase: 
”Reaşezarea sistemului de salarizare în di-
recția flexibilizării şi stimulării performanței 
şi competitivității personalului din sistemul 
medical”. Până la 01.01.2018 sunt prevăzute 
creşteri spectaculoase şi precise ale venitu-
rilor personalului medical (medic rezident 
anul I: 1.200 euro, brut, medic specialist gr. 
V, clinic: 2.650 euro, brut, medic primar, gr. 
V, clinic: 3.377 euro, brut, medic primar, 
gr. V, AŢI/urgență: 3.600 euro, brut); 100% 
creșterea salariilor asistenților medicali; 
2.150 lei salariul minim brut pentru infirmi-
eri și asistenți sociali.  Salariile nu vor mai fi 
impozitate cu impozitul pe venit. Alte bene-
ficii: Tichete de vacanță (1 tichet de vacanță 
pentru toți bugetarii din sistemul medical, 
la nivelul salariului minim pe economie din 
acel an). Stabilirea unui fond de premiere 
în limita a 5% din cheltuielile de salarizare 
la nivelul fiecărui ordonator de credite, pe 
baza unor criterii de performanță transpa-
rente stabilite cu partenerii sociali.”
În mod just Programul apreciază că „Aceste 
măsuri pot contribui semnificativ la retenția 

personalului în România” însă ele sunt în 
contradicție cu prevederile menționate în 
capitolul privind politicile publice în dome-
niul Muncii și Justiției Sociale, unde aceste 
creşteri salariale sunt omise: este menționată 
doar aplicarea prevederilor legale deja în 
vigoare, care prevăd că în trimestrul I din 
2017 vor crește cu 15% salariile din educație 
și sănătate. Cu excepția acestor majorări 
din urmă, bugetul de stat nu include sume 
pentru acoperirea promisiunilor avansate de 
Guvern.

Concluzie

1.  Majorările salariale sunt de foarte mare 
amploare. O creştere a salariilor persona-
lului din spitale (de remarcat că autorii se 
raportează numai la aceste salarii, igno-
rând existenta sectorului de ambulator şi 
de medicină de familie) cu 2-300% presu-
pune identificarea de resurse considerabi-
le. Raportat la un PIB estimat de către MF 
pentru anul 2017 la 182 mld euro7 această 
creştere necesită 1,4% din PIB, fără a mai 
lua în considerare creşterile de venit care 
vor trebui a fi acordate concordant medi-
cilor din ambulator. Programul de guver-
nare nu avansează nici sursa, nici volu-
mul majorărilor de buget necesare pentru 
acoperirea acestor promisiuni.

2.  Promisiunile electorale trebuie să fie 
coerente. Înșelarea așteptărilor cetățenilor, 
în cazul de față a personalului medical 
nu este o soluție adecvată pentru retenția 
forței de muncă, mai ales în condițiile în 
care abandonarea promisiunilor se face 
imediat după câștigarea alegerilor. 

7 Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, disponibilă 
la http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transpa-
renta/PROIECTLEGEbugetdestat2017_23012017.
pdf 
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Alte măsuri propuse necesare și 
urgente dar care se bazează pe surse 
volatile, incerte

1.  Programul de guvernare pune un accent 
deosebit pe măsuri privind profilaxia, în 
special prin screening
•  Creșterea capacității de screening pentru 

depistarea bolilor netransmisibile cu 
impact asupra sănătății publice: cancer 
col uterin, cancer mamar, cancer colo 
rectal, cancer de prostată, cancer pulmo-
nar, diabet zaharat, boli cardio vascula-
re, boli pulmonare cronice prin fonduri 
nerambursabile.

•  Creșterea capacității de screening 
preconcepțional și prenatal prin fonduri 
nerambursabile. 

•  Creșterea capacității de screening neona-
tal prin fonduri nerambursabile.

•  Creșterea capacității de screening a bo-
lilor infecțioase transmisibile: hepatită, 
HIV, tuberculoză prin fonduri neram-
bursabile.”

Aşa cum se poate observa însă sursa de fi-
nanțare pentru aceste programe se bazează 
exclusiv pe fonduri nerambursabile, ceea 
ce este o eroare strategică. Unele programe 
de acest fel se desfăşoară şi în prezent, prin 
finanțare din bugetul Ministerului Sănă-
tății. A pune în aşteptare necesara creştere 
de finanțare până se vor putea implementa 
proiecte cu fonduri nerambursabile însemnă 
stagnare iar în fapt, nu vom asista la o inten-
sificare a depistării bolilor de interes public, 
ci chiar la o diminuare a acestui proces. 
În acelaşi timp, măsurile de depistare activă 
a bolnavilor care în prezent nu beneficiază 
de tratament trebuie să se facă concomitent 
cu o suplimentare programată a surselor 
de finanțare pentru aceste tratamente. 
Spre exemplificare, România a adoptat 
un program de finanțare a tratamentului 
purtătorilor de virus hepatitic C, ale cărui 
costuri sunt de ordinul zecilor de mii de 

euro per pacient/an. În prezent acest efort 
financiar este pus în seama companiilor 
farmaceutice printr-un mecanism discutabil. 
Studii epidemiologice au estimat statistic 
un număr de 710.600 persoane infectate cu 
virusul C, în întreaga țară. 
În prezent doar un număr de 5000 de 
persoane au avut acces la tratament 
şi se preconizează un număr dublu în 
acest an. Depistarea activă a tuturor 
purtătorilor de virus hepatitic C trebuie să 
se facă concomitent cu asigurarea resursei 
financiare. În anul 2016, contribuția firmelor 
producătoare de medicamente datorată pen-
tru contractele cost-volum-rezultat şi cost-
volum a fost de aproape 200 mil euro (878 
milioane lei). O creştere a depistării de 5 ori 
ar putea conduce la o creştere a acestor im-
pozite mascate la peste 1 mld de euro, ceea 
ce este inimaginabil că ar putea fi acceptat 
de operatorii economici din domeniu. În 
aceste condiții efectul preconizat este unul 
de blocare a tratamentelor şi nu de stimula-
re a asigurării acestora.

2.  Desființarea comisiilor de specialitate 
care validează recomandările pentru 
anumite tratamente și posibilitatea medi-
cului terapeut de a-și alege fără constrân-
geri cea mai bună variantă de tratament 
pentru pacientul său.

Existența acestor comisii era aceea de a 
valida recomandările făcute de către medi-
cii curanți și respectarea protocoalelor de 
practică. Această măsură se bazează ideea 
că o eventuală prescripție excesivă sau care 
nu respectă protocoalele de practică nu va 
afecta finanțarea sistemului de asigurări 
deoarece creșterea de consum este acoperi-
tă de toți producătorii prin mecanismul de 
clawback. În realitate, această măsură, deja 
aplicată, va spori nejustificat consumul mă-
rind presiunea pe finanțarea suplimentară 
pentru capitolul de medicamente compensa-
te și gratuite fără ca Guvernul să ia în calcul 
această suplimentare. Problemele vor apă-
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rea abia atunci când producătorii vor riposta 
față de creșterea sumelor datorate prin taxa 
de clawback datorită creșterii consumului.
3.  O măsură cu efecte similare este şi aceea 

de a înființa un nou „Program național 
prin care, pentru fiecare boală, fiecare 
pacient va avea la dispoziție un medi-
cament gratuit pentru afecțiunea sa.” O 
asemenea propunere trebuie însă explici-
tată pentru neavizați. Astăzi, acceptarea 
noilor medicamente pentru finanțare din 
bani publici se face prin următorul meca-
nism: dacă un medicament este apreciat 
ca fiind cost-eficace în Franța, Germania 
sau Marea Britanie, foarte probabil că va 
obține un punctaj suficient de mare la 
evaluare pentru a fi acceptat pe lista de 
compensate din țara noastră. PSD (sau 
cei care au avut interesul să le sugereze 
aceasta măsură) ne anunță că din acest an, 
chiar şi medicamentele pe care țările foar-
te bogate nu şi le permit vor fi acceptate 
spre finanțare în România, dacă afecțiu-
nea de care suferă nu beneficiază de un 
tratament. Numai că, în lipsa unor noi 
medicamente inovative în domenii pre-
cum bolile cardio-vasculare sau diabetul, 
industria farma a stimulat descoperirea 
unor „boli noi”—adică afecțiuni separa-
te de boala de bază. Astfel, România se 
angajează să plătească un medicament 
gratuit pentru orice boală nou redefinită. 
Cum aceste medicamente costă de regulă 
zeci de mii de euro anual fiecare, se pune 
din nou problema evaluării sustenabili-
tății unei asemenea generozități, despre 
care nu vorbeşte nimeni. 

Măsuri guvernamentale complet 
incoerente

Aşa cum s-a discutat în presă încă din 26 
septembrie 2016, Partidul Social Democrat 
a lansat „Petiția pentru ieftinirea medi-
camentelor cu 35% de la 1 noiembrie” 

–  documentul făcând referire la o măsură 
adoptată în 2015 de guvernarea PSD prin 
care medicamentele originale care își pierd 
patentul se ieftineau automat cu 35%, adică 
la nivelul prețului medicamentelor gene-
rice echivalente8. Petiția a fost semnată de 
peste 22.000 de persoane9. Ulterior promisi-
unea de a reduce cu 35% prețul medicamen-
telor al căror patent a expirat a devenit unul 
din cele mai atractive puncte din Programul 
de guvernare al PSD şi al guvernului Grin-
deanu10. 
Totuși, această măsură nu este una recentă, 
fiind introdusă în anul 2015 de către gu-
vernul PSD condus de Victor Ponta. Astfel, 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 75/2009, 
aşa cum a fost el modificat de către Ordinul 
nr. 703/2015, semnat de ministrul Bănicioiu, 
impunea ca, de la 1 ianuarie 2016, prețul 
medicamentelor inovative să nu depăşeas-
că prețul de referință generic (al celui mai 
scump generic). Măsura urma a fi pusă în 
aplicare de la 1 ianuarie 2017. Dacian Cioloș, 
premierul în funcție la data când ieftinirea 
ar fi urmat să intre în vigoare s-a temut, pe 
bună dreptate, de impactul acestei măsuri 
și prin intermediul miniştrilor Achimaș 
Cadariu și ulterior Vlad Voiculescu, a emis 
acte normative prin care s-a evitat aplicarea 
măsurii. Guvernul Cioloș a lăsat această mă-
sură viitorului guvern Grindeanu, urmând 
ca preconizata ieftinire să se facă totuși, dar 
în etape. 
Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat în 
repetate rânduri ”ieftinirea” și nu dă semne 
că se va abate de la măsurile ”ambițioase” 
pe care le-a preconizat. Actualul ministru 
al sănătății, Florian Bodog declara în urma 
unei dezbateri publice: „Ordinul privind 

8 „PSD, petiție publică pentru ieftinirea medicamen-
telor”, DC News, 27 septembrie 2016, disponibil la 
https://www.dcnews.ro/psd-petitie-publica-pentru-
ieftinirea-medicamentelor_517214.html 
9 „Semnează petiția pentru ieftinirea medicamente-
lor cu 35%”, disponibilă la https://www.petitieon-
line.com/semneaza_petitia_psd 
10 Programul de Guvernare 2017-2020.  
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reducerea prețului la medicamente este pe 
site, la transparență decizională. Nu este in-
teresul guvernului să ieftinim medicamente-
le și să dispară de pe piață sau să se plece la 
export paralel. Continuăm discuția și încer-
căm să găsim cea mai bună cale ca această 
ieftinire să nu se repercuteze negativ asupra 
pacienților”. Și totuși, datorită propunerilor 
populiste, de campanie, PSD pare a se 
ambiționa să respecte o măsură care are mai 
multe consecințe nedorite decât dorite.  
Pentru cei mai puțin familiarizați cu subiec-
tul, menționăm că după expirarea perioadei 
în care medicamentele cu molecule noi, 
își pierd protecția patentului (în medie 10 
ani de la lansarea pe piață) alte firme de 
medicamente pot produce medicamente 
copii (generice) care, conform legislației 
românești au un preț de maxim 65% din 
prețul medicamentului cu patent expirat. 
Acum guvernul dorește să oblige produ-
cătorii medicamentelor originale să scadă 
prețul acestora la nivelul medicamentelor 
generice. Ce este rău în această măsură?
1.  Nu se va produce o ieftinire, ci o dispariție 

instantanee a produselor originale cu 
protecția patentului expirată. Producă-
torii și-au luat măsuri de precauție și au 
anunțat autoritățile din timp că vor retrage 
aceste produse, conform reglementărilor în 
vigoare, amenințare complet ignorată. 

2.  Reducerea prețului din România le afec-
tează grav veniturile realizate în alte țări, 
în majoritatea lor existând un complicat 
sistem de stabilire a prețului, luându-se 
în considerare în multe cazuri, și prețul 
medicamentului din România. Este ilogic 
pentru orice producător să piardă consis-
tente venituri în alte țări doar de dragul 
partidului de guvernământ din România. 

3.  A accepta ideea că un producător ar mai 
face profit după ce prețul s-ar reduce cu 
35% ulterior unei reducerii de 15-20% 
operată în anul 2015 este absurdă.

4.  Acceptarea unui preț cu 35% mai mic în 
România, față de alte țări, unde prețul nu 

ar fi imediat afectat de măsura din țara 
noastră (să zicem pentru o perioadă de 
un an până la recalcularea prețurilor prin 
referențiere) ar face ca întreaga cantitate 
produsă destinată României să plece la 
export (avantajele pieței unice europene) 
sub mirajul profitului de cel puțin 35-40%. 
Ori în aceste condiții, oricum medicamen-
tele astfel ”ieftinite” nu ar mai ajunge în 
farmaciile accesibile pacienților români.

5.  Am ajuns la ultimul argument. O astfel de 
măsură nu are absolut nicio justificare din 
punct de vedere al cheltuielilor publice. 
Indiferent de prețul medicamentului 
inovativ, statul decontează un preț care 
este inferior celui mai scump generic. 
Deci scăderea prețului inovativelor nu va 
afecta bugetul.

Se pune problema totuşi de ce a inițiat gu-
vernul PSD o asemenea măsură şi mai ales 
de ce se ambiționează în a o implementa? 
Implementarea măsurii ține de consecvența 
față de promisiunile electorale iar renun-
țarea ar conduce la o dezbatere pe cât de 
realiste au fost aceste promisiuni. Totuși ini-
țierea proiectului este foarte probabil că are 
și alte resorturi. Piața farmaceutică este una 
înalt concurențială. Simpla eliminare a me-
dicamentelor inovative cu protecția paten-
tului expirată va conduce la modificări între 
raportul de forțe dintre diverşii competitori. 
Unele firme au în portofoliu preponderent 
astfel de produse dar care mai rezistă încă 
pe piața grație bunului renume al produse-
lor şi poate şi ideilor preconcepute sădite în 
mintea beneficiarilor, conform căreia origi-
nalele sunt mai bune decât copiile. Retrege-
rea acestora de pe piața va conduce în bună 
măsură la retragerea companiei de pe piața 
românească, o parte din forța de vânzare 
fiind finanțata şi din veniturile realizate 
de aceste produse. Fără forță de vânzare şi 
marketing, activitatea nu va mai fi rentabilă, 
lăsând la dispoziția concurenței sumele pe 
care produsele lor le absorbeau din piață. 
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Cum aceste firme au cifre de afaceri de ordi-
nul a sutelor de milioane de euro, inocularea 
acestei idei în mintea politicienilor, pe lângă 
beneficiul aparent de imagine—”se ieftinesc 
medicamentele”, avantajează ferm pe unii 
competitori în defavoarea altora. 
O mare lovitură va fi dată și farmaciilor, în 
special a celor aflate la pragul rentabilității. 
O scădere a cifrei de afaceri cu 5% este po-
sibil să conducă la închiderea unora dintre 
ele. Aparent guvernul Cioloș trebuia să ia 
taurul de coarne și să explice populației că 
”ieftinirea medicamentelor” așa cum era 
propusă, era de fapt un miraj, iar aparen-
tul beneficiu pentru populație este în fapt 
o minciună. A preferat amânarea măsurii.  
Acum așteptăm ca actualul guvern să își de-
săvârşească opera lăsând pentru viitor con-
statarea consecințelor. Este un exemplu trist 
prin care Guvernul va impune o măsură 
incoerentă, de natură să afecteze concurența 
și interesele pacienților doar pentru că o 
poate face.

Buna guvernanță exemplificată 
prin prisma luptei contra infecțiilor 
intraspitalicești

Drama pacienților arși în clubul Colectiv 
a scos la iveală o racilă a sistemului sani-
tar românesc, ignorarea cu bună ştiință 
a faptului că majoritatea spitalelor sunt 
contaminate cu germeni rezistenți la anti-
biotice. Dacă aceşti germeni rareori atacă 
personalul, oamenii tineri sau cu o stare de 
sănătate normală, cei care sunt imobilizați la 
pat, persoanele vârstnice, imunodeprimații, 
pacienții cu arsuri etc, sunt victime sigure 
ale acestora. 
Statisticile internaționale arată că România 
este una din țările cu cele mai mari populații 
de germeni rezistenți la antibiotice. Această 
stare de fapt nu se datorează decât atitudi-
nii personalului medical şi a decidenților 
față de o realitate care omoară anual zeci 

de mii de pacienți. Subraportarea extremă, 
de numai 0,2% din cazuri care au contractat 
infecții intraspitalicești în România, față de 
o medie de 5% în restul țărilor europene, 
cu un maxim de 7% denotă o complicitate 
generalizată în ascunderea acestui fenomen.
Ar fi fost de aşteptat ca după drama Colec-
tiv, care a fost chiar pretextul demisiei fos-
tului guvern PSD condus de Victor Ponta, 
în prezentul program de guvernare PSD/
ALDE să se găsească referiri la continuarea 
identificării şi luării de măsuri pentru com-
baterea fenomenului. 
Nu vom insista asupra măsurilor adoptate de 
guvernul Cioloș. Într-o primă etapă Minis-
terul Sănătății a dat dovadă de un conser-
vatorism extrem, controalele comandate în 
spitale încâlcind orice regulă şi fiind în cele 
din urmă menite să ascundă realitatea decât 
s-o dezvăluie. A fost nevoie de scandalul de 
presă legat de biocidele contrafăcute pentru 
ca Ministerul sănătății să adopte o actualizare 
a normativului privind combaterea infecțiilor 
intraspitalicesti, care în fapt a adus puține 
modificări de substanță. Am decis să inclu-
dem în acest material o serie de propuneri 
care merită discutate, deși au fost aprioric 
refuzate de fostul guvern. Nici actualul gu-
vern nu dă semne că ar fi mai deschis pentru 
discutarea lor sau pentru adoptarea unora 
dintre ele. Credem că enumerarea este însă 
utilă tocmai dacă analizăm propunerile prin 
prisma principiilor bunei guvernanțe.

Principiul responsabilității:
1.  Crearea unui fond de intervenție cen-

tralizată pentru infecțiile intraspitali-
ceşti. Existența infecțiilor intraspitalicești 
nu este un fenomen a cărui responsabili-
tate să fie pusă exclusiv în seama spitalu-
lui. De aceea, Ministerul Sănătății trebuie 
să preia finanțarea secției respective atât 
pentru cheltuielile curente cât şi pentru 
intervenție, pe perioada refacerii infras-
tructurii atunci când măsurile uzuale dau 
greș. În tarifele serviciilor medicale nu 
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au fost incluse și astfel de cheltuieli. În 
aceste condiții, managerul nu poate face o 
igienizare de amploare fără să trimită per-
sonalul în șomaj tehnic. Dacă Ministerul 
Sănătății se derobă de responsabilitatea 
alocării de la buget a sumelor necesare, 
managerul spitalului nu-i rămâne decât 
alternativa de a ascunde infecțiile, chiar 
cu riscul pierderii de vieți omenești.

2.  Unitățile care au în prezent aviz de 
funcționare temporar, sub rezerva reme-
dierii deficientelor, trebuie să fie închise 
până la conformare, într-un mod similar 
opririi activității în clădirile expuse unui 
risc seismic mare. Această decizie cade 
tot în seama responsabilității Ministerului 
Sănătații. Preocuparea fostului ministru 
al sănătății privind situația celor 100 de 
spitale care nu îndeplinesc condițiile de 
funcționare a fost interpretată de actualul 
partid de guvernământ ca o intenție de a 
lichida aceste unități. 

3.  Responsabilitățile Consiliilor județene 
trebuiesc stabilite în mod tranşant. Re-
novarea, modificările de structură, refa-
cerea utilităților sanitare etc, trebuie să 
fie în sarcina acestora prin lege, în cazul 
spitalelor din proprietatea lor. În absența 
responsabilității financiare implicarea lor 
va fi una minimă sau incertă iar rolul de 
proprietar şi administrator se va limita la 
numirea directorului. În cazul în care con-
siliul județean va fi fost sesizat de o per-
soană asupra existenței unei infecții şi nu 
va fi luat de urgență măsurile care îi revin 
în calitate de proprietar şi administrator, 
întreaga răspundere materială ar trebui 
să-i revină proprietarului în cazul în care 
pacientul se va adresa justiției pentru rele 
tratamente, respectiv pentru acele infecții 
care puteau fi prevenite sau care au fost 
trecute sub tăcere prin neraportare.

Principiul participării: 
1.  Legislația trebuie schimbată în sensul pre-

vederii de stimulente pentru persoanele 

care semnalează infecțiile intraspitali-
ceşti precum medici de laborator, medicii 
curanți, medici rezidenți, asistente, şefi 
de secție, manageri de spital sau chiar 
pacienți. Nu este vorba de un îndemn la 
delațiune ci o evitare a complicității la uci-
dere din culpă sau în cunoștință de cauză. 
După ce această modificare se va fi efectuat 
sancțiunile pentru ascunderea unor ase-
menea evenimente trebuie să fie de natură 
penală nu administrativă sau civilă.

2.  Educația medicală în domeniul comba-
terii infecțiilor intraspitalicești trebuie 
să vizeze întreaga populație, atât persoa-
nele bolnave cât și personalul medical 
și aparținătorii prin programe la scară 
națională. 

2.  Rolul asociațiilor de pacienți în supra-
vegherea raportării corecte a infecțiilor 
nosocomiale poate fi crescut, implicarea 
acestora contribuind la găsirea sprijinului 
politic necesar pentru finanțarea acestei 
lupte. 

Principiul transparenței:
1.  Microbiologii din spitale trebuie să aibă 

obligația raportării centralizate imediate, 
directe, online, a buletinelor de analiză 
în cazul identificării de bacterii care pot 
produce infecții nosocomiale, către toate 
instituțiile implicate, nu numai în interi-
orul spitalului. Este singura modalitate 
prin care poate fi prevenită orice tentație 
de ascundere a infecțiilor.

2.  Spitalelor trebuie să li se impună trans-
parența totală. Transparență totală a dus 
la o reducere semnificativă a infecțiilor 
intraspitaliceşti acolo unde ea s-a aplicat 
(în special în SUA). Transparența 
nu trebuie să se limiteze la existența 
infecțiilor cât mai ales la respectarea 
normativelor de personal şi a numărului 
de paturi de ATI pe care spitalul ar 
trebui să îl aibă, aceste lipsuri fiind 
una din cauzele majore ale eșecului 
tratamentului infecțiilor intraspitalicești.
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Principiul eficacității: 
1.  Protocoalele de tratament pentru infec-

țiile intraspitaliceşti din România ar 
trebui, fie şi temporar, adaptate. Într-o 
primă etapă, lupta pentru salvarea vieții 
pacienților infectați trebuie dusă în spi-
talele de boli infecțioase, în secții special 
reamenajate cu această destinație, care 
în mod obligatoriu trebuie să dispună 
de linii de gardă cu medici reanimatori. 
Costurile pentru astfel de secții nu trebuie 
ascunse printre cheltuielile altor secții sau 
programe, ci făcute la vedere, având un 
control direct din partea finanțatorului – 
Ministerul Sănătății.

Principiul coerenței: 
1.  Rolul de control al Ministerului 

Sănătății prin Inspecția sanitară trebu-
ie reinstaurat și întărit iar răspunderea 
pentru falsă raportare, pentru 
ascunderea realității constatate sau prin 
absența efectuării controlului trebuie să 
atragă răspunderea materială a funcțio-
narilor care au responsabilități în această 
privință. Numirea pe criterii politice a 
”deconcentratelor” face adesea ca bucla 
de control locală să fie anulată de factorul 
politic dominant local.

1.  Acolo unde intervenția în focar eşuează în 
mod repetat Ministerul Sănătății împreu-
nă cu autoritățile locale trebuie să aibe în 
vedere în mod concret construirea unui 
alt spital sau secții, iar această decizie 
trebuie să fie o prioritate.

Pot măsurile propuse să fie realizate 
cu un cost rezonabil?  

Guvernul a lăsat o portiță deschisă pentru 
că totuşi unele dintre obiectivele princi-
pale să poată fi atinse, respectiv ultima 
măsură menționată, adoptarea Legii sănă-
tății cel târziu la 31 decembrie 2017. O nouă 
lege a sănătății este justificată doar dacă se 

vor aduce modificări de esență în structura şi 
funcționarea sistemului sanitar, concomitent 
cu identificarea măsurilor care să asigure 
un echilibru între aspirațiile de îngrijiri de 
sănătate, sursele de finanțare, sumele aloca-
te şi puterea economică a țării. Însă o nouă 
lege a sănătății presupune în bună măsură 
abandonarea aproape integrală a principale-
lor repere ale programului de guvernare în 
sănătate şi înlocuirea cu altele noi. 

Concluzii și recomandări

În formă actuală, programul de guvernare 
pare a fi desprins de realitățile economice 
actuale, sursele financiare capabile a 
susține creşterile salariale promise şi 
investițiile gigant din infrastructura fiind fie 
nerealiste, fie ignorate temporar. În absența 
identificării resurselor, măsurile promise nu 
vor fi realizabile ceea ce conduce la ideea că 
în sănătate este de așteptat mai degrabă o 
perioadă de stagnare.

Opțiunea strategică 1 
Regândirea programului de guvernare în 
sănătate (eventual a întregului program de 
guvernare) după ce Guvernul a avut posi-
bilitatea de a avea acces la datele reale şi la 
prognozele privind starea economiei.
Promisiunile trebuie să fie concordante cu 
posibilitățile reale. Elaborarea unei noi legi 
a sănătății trebuie să se facă doar după ce 
va fi fost elaborat un document de strate-
gie concordant cu prevederile Strategiei 
Națională de sănătate 2014- 2020 (elaborate 
tot în cursul unei guvernări PSD) care să 
răspundă la principalele probleme existente 
în sistemul de sănătate din prezent. Deşi 
accentul pare a fi pus pe infrastructură, 
urgență este şi va fi şi în viitorul apropiat 
reprezentat de asigurarea resurselor pentru 
veniturile personalului medical. Este deja 
evident că astfel de măsuri nu pot fi amâna-
te fără consecințe grave pe termen lung, iar 
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o adevărată provocare este chiar asigurarea 
resurselor pentru majorările deja operate, 
în decursul ultimelor 12 luni fiind aprobate 
în cascadă majorări de 25%, 14% şi ulterior 
15%, fără a apărea o nouă sursă de finanțare 
pentru aceste cheltuieli.

Opțiunea strategică 2. Respectarea în  
totalitate a programului de guvernare  
în sănătate realocând resurse din alte  
domenii
Chiar dacă sursele de finanțare sunt aparent 
identificate (Fondul Național, fonduri ne-
rambursabile etc) Guvernul va fi obligat să 
mențină un echilibru între diferitele sectoare 
economico-sociale. Dintr-un buget consoli-
dat de 32% din PIB nu poți să asiguri con-
comitent creşteri de salarii la întreg sectorul 
bugetar, creşterea pensiilor, construirea de 
autostrăzi, garantarea unui buget de 2% 
pentru armată. Indiferent care va fi calea pe 
care banii vor ajunge în sectorul sanitar, în 
final, sumele se vor evidenția într-un buget 
consolidat. În aceste condiții, avansarea 
de promisiuni spectaculoase fără a indica 
şi perdanții, sectoarele care vor trebui să 
suporte descreşteri de buget este nerealistă, 
dacă nu chiar incorectă.  Totuşi, uitându-
ne strict pe acest capitol al Programului de 
guvernare şi ignorând celelalte domenii, pu-

tem accepta, fie şi ca ipoteză, intenția lăuda-
bilă de a da o prioritate extremă sectorului 
sanitar.  

Opțiunea strategică 3. Adoptarea acelor 
măsuri care presupun alocări bugetare 
rezonabile, eventual chiar în interiorul 
anvelopei bugetare existente şi transforma-
rea acelor promisiuni care nu au susținere 
financiară în strategii pe termen mediu sau 
lung
Programul evită să dea soluții la o mul-
titudine de probleme stringente cum ar 
fi modalitatea de plată a personalului (în 
prezent aproape 1/3 din venituri fiind acor-
date direct de către CNAS și nu din bugetul 
negociat al spitalului), modalitatea în care se 
va face decuplarea veniturilor personalului 
medical de legea unică a salarizării, care este 
viitorul asigurărilor suplimentare private de 
sănătate, fundamentarea masurilor pe ana-
lize de cost-eficacitate, restabilirea echilibru-
lui dintre aspirațiile de îngrijiri de sănătate 
și oferta făcută de stat, introducerea de noi 
mecanisme de finanțare a consumului de 
medicamente etc. O soluție adecvată ar fi 
declanșarea unor ample dezbateri pe seama 
unei noi legi a sănătății care să plece de la 
obiective și deziderate adecvate, previziona-
te pe un interval de timp de 5-10 ani.
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Pornind de la pozițiile publice ale actori-
lor la nivel european din sectorul feroviar 
- Comunitatea Europeană a Căilor Ferate 
(CER), Uniunea Internațională a Căilor 
Ferate (UIC) și europarlamentarul ger-
man (MEP) Michael Cramer, șeful Comite-
tului pentru Transporturi al Parlamentului 
European –, autorul pune la îndoială felul 
în care întârziatul Master Plan General 
pentru Transporturi (MPGT) planifică și 
prioritizează investiții în infrastructura de 
transport (rutier, feroviar, naval, aerian, și 
intermodal) de aproximativ 42 mld euro 
din fonduri europene și naționale până 
în anul 2030. MPGT alocă +23,6 mld euro 
pentru sectorul rutier și +13.9 euro mld 
pentru cel feroviar. Surprinzătoare nu este 
doar cifra pentru sectorul rutier – mai mare 
decât toate celelalte moduri de transport 
la un loc – cât alocarea proiectelor în timp. 
Cele mai mari investiții în sectorul rutier 
vor începe în 2016 și vor dura până în 2020, 
urmate de perioada 2021-2025. Dacă aceeași 
abordare o vedem și în privința transpor-
tului maritim și aerian, pentru feroviar 
majoritatea investițiilor vor începe după 
2021, multe chiar din 2025. Există proiecte 
feroviare care încep din 2031, deși Master 
Planul (modelarea sa) are ca scop, în mod 
normal, perioada de până în 2030. Deci sec-
torul feroviar are de facto o alocare finan-
ciară semnificativ mai slabă: cele aproape 
14 mld euro sunt până în 2036. Proiectele 
din domeniile rutier și feroviar ce ar fi 

trebuit începute în 2016 sunt zeci de lucrări 
de construcție de autostrăzi și drumuri 
expres ori modernizări de căi ferate, adică 
sute de km de infrastructură pe an: auto-
străzile Sibiu-Pitești, Craiova-Pitești ori 
Sibiu-Brașov; liniile ferate Predeal-Brașov, 
Brașov-Sighișoara, etc. Mai există câteva 
zeci de lucrări de o amploare semnificati-
vă în celelalte sectoare care încep sau ar fi 
trebuit începute tot în 2016. Multe nu sunt  
nici măcar în stadiu de proiect, în adevă-
ratul sens. Experiența de până acum arată 
că nici statul român, nici firmele private, 
străine sau românești, nu sunt capabile de 
asemenea performanțe în doar 3 ani, deci 
master planul este din start nerealist, va 
distruge căile ferate fără să pună autostrăzi 
în loc și ar trebui revizitat.

Semnalul de alarmă

În decembrie 2016 a fost dat publicității nou-
aprobatul MPGT, document care conține 
măsuri care ar putea agrava și mai mult 
situația sectorului feroviar din țară. În plus, 
autostrăzile așteptate riscă să dureze ceva 
vreme.
Știrea a apărut în contextul în care mari 
actori din domeniul feroviar la nivel 
european și mondial – Comunitatea 
Europeană a Căilor Ferate (CER), Uniunea 
Internațională a Căilor Ferate (UIC) 
și europarlamentarul german (MEP) 

V
MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT 

SAU CUM SĂ DAI VRABIA DIN MÂNĂ 

PE CIOARA DE PE GARD

Mihai Bărcănescu
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Michael Cramer, șeful Comitetului pentru 
Transporturi al Parlamentului European 
– au trimis autorităților române scrisori 
prin care își manifestau îngrijorarea față de 
prevederile MPGT1.
În esență, problemele ridicate sunt 
următoarele:
1.  tăierea a aproximativ 40% din infrastruc-

tura feroviară a țării;
2.  nerespectarea legislației europene privind 

coridoarele de transport transeuropene 
(TEN-T), axele de transport prioritare în 
UE, pentru care sunt alocate fonduri de 
ordinul miliardelor de euro;

3.  continuarea „spargerii” companiilor 
feroviare, mai exact a CFR Infrastructură, 
prin înființarea unei alte structuri care să 
controleze investițiile în domeniul infras-
tructurii feroviare;

4.  înființarea unei alte structuri – 
Autoritatea Națională Feroviară – în 
cadrul Ministerului de Transport care să 
„păstorească” toate aceste schimbări.

Pentru clarificare, MPGT planifică și priori-
tizează investiții în infrastructură de trans-
port (rutier, feroviar, naval, aerian, și inter-
modal) de aproximativ 42 miliarde euro din 
fonduri europene și naționale până în anul 
2030. Necesitatea acestei evaluări survine 
atunci când reprezentanții unuia dintre cele 
4 mari sectoare de transport reclamă că acest 
document nu face decât să distrugă sectorul 
feroviar.
Una dintre veșnicele problemele ale Româ-
niei este insuficienta dezvoltare a infrastruc-
turii de transport. Dar „atenția” sporită din 
partea comunității internaționale de profil 

1 Informația aparută în Jurnalul TVR, 8 decembrie 
2016, disponibilă la http://stiri.tvr.ro/autoritatile-ar-
renunta-la-mare-parte-din-infrastructura-feroviara-
-scrie-in-master-planul-de-transport--bruxelles-ul-
reactioneaza_812315.html. Documentele prezentate 
publicului pe site-ul organizației Club Feroviar, 
disponibile la http://clubferoviar.ro/master-planul-
general-de-transport-din-romania-criticat-de-insti-
tutiile-si-asociatiile-de-cale-ferata-europene/

înseamnă că în acest document există niște 
prevederi cu totul neobișnuite, în ciuda 
faptului ca Ministrul Transporturilor a negat 
cu vehemență aceste declarații venite din 
partea reprezentanților sectorului2.

În primul rând, pentru accesarea acestor 
fonduri europene pentru transport între 
2014-2020, toate investițiile semnificative 
trebuie să respecte un plan general de 
lungă durată. Este o condiționalitate ex-
ante pentru a accesa fondurile europene 
prin POIM. Ca urmare, responsabilii din 
Ministerul Transporturilor, împreună cu 
compania de consultanță anglo-americană 
AECOM, au pregătit MPGT, pentru a 
încerca să acopere nevoile pe termen lung 
(implementarea actuală a proiectelor putând 
depăși acest termen). Deși pregătirea 
acestui document a început din aprilie 2012, 
finalizarea și aprobarea s-au realizat abia 
în toamna anului trecut, deci undeva spre 
jumătatea perioadei de finanțare 2014-2020.

Master Planul de Transport  
și Autoritatea de Reformă Feroviară: 
situația actuală

Ministerul Transporturilor a anunțat pe 13 
septembrie 2016 finalizarea MPGT, publi-
carea și trimiterea sa către Guvern pentru 
aprobare3. Guvernul aprobă acest document 
strategic la doar o zi diferență, adică pe 14 

2 Comunicat de presă al Ministerului Transportu-
rilor, 9 decembrie 2016, disponibil la http://mt.gov.
ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-pre-
sa/1388-09122016; Declarație publică a Ministrului 
Transporturilor, Sorin Bușe, 8 decembrie 2016, 
Jurnal TVR, disponibil la http://stiri.tvr.ro/autori-
tatile-ar-renunta-la-mare-parte-din-infrastructu-
ra-feroviara--scrie-in-master-planul-de-transport-
-bruxelles-ul-reactioneaza_812315.html
3 Comunicat de presă al Ministerului Transpor-
turilor, 13 septembrie 2016, disponibil la http://
mt.gov.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-pre-
sa/1287-13092016 
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septembrie4, deși MPGT ar fi trebuit aprobat 
prin lege de Parlament, așa cum se declarase 
inițial în mai multe rânduri. 
După aprobarea MPGT urmează înființarea 
sus-menționatei Autorități de Reformă Fe-
roviară (ARF), prin OUG 62/2016, publicată 
in Monitorul Oficial la 11 octombrie 2016. 
La scurt timp apare și proiectul Hotărârii de 
Guvern privind Organizarea și funcționarea 
Autorității de Reformă Feroviară. Se poate 
observa că toate sunt publicate și adoptate 
într-un ritm nefiresc de rapid din punct 
de vedere procedural, eludând principiul 
transparenței și necesitatea unei dezbateri 
publice consistente.
Pentru a încerca elucidarea problemelor 
ridicate, este important să aruncăm o privire 
asupra prevederilor legate de ARF, aceasta 
fiind instituția propusă pentru a implemen-
ta toate propunerile din MPGT. Această 
instituție va fi în subordinea Ministerului 
Transporturilor, cu câteva zeci de angajați, 
și este prima instituție de acest fel în Româ-
nia. De notat că au existat inițiative similare 
și în alte țări, însă niciodată acestea nu au 
avut atribuții atât de largi (mai ales în ceea 
ce privește bugetul aferent) și pe termen atât 
de lung ca ARF.
Încă de pe prima pagina a OUG-ului Nr. 
62/2016 pentru înființarea ARF5, vedem că 
reforma sectorului feroviar, conform MPGT, 
se bazează pe câteva direcții principale. 
Prima dintre acestea este chiar „restructu-
rarea rețelei de transport feroviar în sensul 
concentrării pe o rețea de transport efici-
entă astfel încât alocarea de fonduri pentru 
întreținere, mentenanță și reparații curente 
să fie orientată pentru o rețea de transport 
feroviar sustenabilă din punct de vedere 

4 Comunicat de presă, Guvernul României, 14 
septembrie 2016, disponibil la http://gov.ro/ro/
guvernul/sedinte-guvern/master-planul-general-
de-transport-al-romaniei-document-strategic-de-
dezvoltare-a-infrastructurii-nationale-de-transport-
aprobat-de-guvern
5 Monitorul Oficial (Partea I) nr. 798 din 11 octom-
brie 2016.  

economic”.  Art. 5 (pag 6-7) vorbește în deta-
liu despre rețeaua feroviară: „(3) Măsurile de 
reformă feroviară care se referă la scoaterea 
din funcțiune a unor sectoare de transport 
feroviar se aprobă prin hotărâre a Guvernu-
lui, la propunerea Ministerului Transporturi-
lor (adică a ARF, pe baza MPGT, n. red.). (4) 
Pentru tronsoanele de cale ferată care sunt 
scoase din funcțiune nu se mai alocă fonduri 
din bugetul de stat destinate activității de 
mentenanță, întreținere sau reparații curente 
și nici subvenții destinate transportului pu-
blic feroviar de călători”.
De notat că nu se pune întâi problema găsi-
rii unor soluții pentru îmbunătățirea siste-
mului feroviar, ci se vorbește direct despre 
tăieri („eficientizării” în text), singurele 
soluții alternative distrugerii infrastructurii 
fiind: 1) conservarea tronsoanelor de cale 
ferată pentru maximum 5 ani după care vor 
fi tăiate oricum, sau 2) darea lor în folosința 
autorităților locale.
A doua opțiune ar fi binevenită, dar nu 
există legislația care să permită acest lucru. 
Pe lângă slaba capacitate administrativă de 
la nivel local, bugetele locale sunt în mare 
măsură alimentate tot de la bugetul de stat, 
iar tendința generală este aceea de a reduce 
cheltuielile din fondurile de stat/publice.  
Deci este vorba într-adevăr de tăieri ale 
infrastructurii feroviare, fără a se încerca cu 
adevărat reabilitarea lor.
Din Art. 2 (alin. 2, 3, 4, etc.) aflăm că ARF va 
veghea la implementarea Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publi-
ce, precum și la atribuirea acestora. Pentru 
clarificare, regulamentul stabilește la nivel 
european contractul de servicii publice 
– acordul încheiat între o autoritate com-
petentă și un operator  de serviciu public, 
cu scopul de a încredința acestuia dreptul 
şi obligația de a gestiona serviciile publice 
de transport călători precum și exploatarea 
infrastructurii de transport aferente, sub 
rezerva îndeplinirii unor obligații de ser-
viciu public (si cu contribuțiile de la buget 
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aferente). Important de sesizat este că acest 
Regulament trebuia implementat de mult 
timp de către autoritățile române, dar prin 
documentul de față se recunoaște că acest 
lucru nu a fost făcut sau nu a fost terminat. 
Este posibil să aflam în curând de o nouă 
încălcare a legislației europene, urmată ca 
de obicei de o adoptare grăbită (și foarte 
probabil din nou deficitară), precum și de 
cheltuielile implicite (ex: amenzile ce trebuie 
plătite pentru nerespectarea legislației UE 
prin procedura de infringement).
Tot în OUG Nr. 62/2016 aflăm și că ARF 
devine autoritatea care atribuie contractele 
de serviciu public și subvențiile, cea care 
cumpără materialul rulant (ex: locomotivele, 
vagoanele) care va fi folosit de operatorii 
feroviari, și cea care stabilește indicatorii 
de performanță pentru serviciile feroviare. 
Practic, ARF este noua entitate în cadrul mi-
nisterului care concentrează puterea financi-
ară și de decizie pentru transportul de călă-
tori, precum și o mare parte a patrimoniului 
feroviar aferent. Textul legii menționează 
schimbări la CFR Infrastructură, dar nu apar 
detalii prin care să putem face o minimă 
analiză a impactului. 

Ce conține MPGT de fapt?

În urma unei priviri de ansamblu asupra 
proiectelor propuse de MPGT putem ob-
serva că se alocă: +23,6 mld euro pentru 
sectorul rutier și +13.9 euro mld pentru cel 
feroviar. Surprinzătoare nu este doar cifra 
pentru sectorul rutier – mai mare decât toate 
celelalte moduri de transport la un loc – cât 
alocarea proiectelor în timp. Cele mai mari 
investiții în sectorul rutier vor începe în 
2016 și vor dura până în 2020, urmate de 
perioada 2021-2025. Dacă aceeași abordare 
o vedem și în privința transportului mari-
tim și aerian, pentru feroviar majoritatea 
investițiilor vor începe după 2021, multe 
chiar din 2025. Există proiecte feroviare care 

încep din 2031, deși Master Planul (modelarea 
sa) are ca scop, în mod normal, perioada de 
până în 2030. Deci sectorul feroviar are de facto 
o alocare financiară semnificativ mai slabă: 
cele aproape 14 mld euro sunt până în 2036.
Privind doar proiectele din domeniile rutier 
și feroviar ce ar fi trebuit începute în 2016 
(majoritatea cu termen de finalizare până 
în 2020), observăm că e vorba de zeci de 
lucrări de construcție de autostrăzi și dru-
muri expres ori modernizări de căi ferate, 
adică sute de km de infrastructură pe an: 
autostrăzile Sibiu-Pitești, Craiova-Pitești ori 
Sibiu -Brașov; liniile ferate Predeal-Brașov, 
Brașov-Sighișoara, etc. Mai există câteva 
zeci de lucrări de o amploare semnificativă 
în celelalte sectoare care încep sau trebuiau 
începute tot în 2016. Multe nu sunt  nici 
măcar în stadiu de proiect, în adevăratul 
sens. Experiența de până acum arată că nici 
statul român, nici firmele private, străine 
sau românești, nu sunt capabile de aseme-
nea performanțe în doar 3 ani.
Reprezentantul Comisiei Europene în cadrul 
Comitetului de Monitorizare al Programului 
Operațional Infrastructură Mare (POIM) a 
atenționat atât Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, cât și Ministerul Transporturilor în 
iunie 2016 că există tendința de a se repeta 
greșelile comise în perioada 2007-2013 când 
România a pierdut „mai multe fonduri 
decât orice alt stat membru tocmai pentru 
că nu a luat decizia de realocare a fondu-
rilor, bazându-se pe estimări nerealiste” 
și a recomandat „a nu se proiecta scenarii 
fanteziste, ci de a se identifica soluții con-
crete pentru a nu se pierde finanțarea [...]”6.  
Aceste declarații au fost făcute vizavi de 
proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești – singurul 
proiect nou la care s-a lucrat dar care în-
tâmpina probleme: aplicația de finanțare a 
fost în mod repetat întârziată (cel de-al 3 lea 
studiu de fezabilitate ar fi trebui finalizat în 

6 Minuta celei de a III-a reuniuni  a Comitetului de 
Monitorizare pentru Programul Operațional Infra-
structură Mare (POIM) 2014-2020, 03 iunie 2016. 
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decembrie 2016) din cauza întârzierilor con-
sultantului responsabil de studii (Asocierea 
Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala 
București - Tecnic Consulting Engineering 
Romania); probleme cu finalizarea și apro-
barea traseului; evaluarea impactului asupra 
mediului întârziată, etc. Mai mult, ultimele 
știri arată ca nici acum nu este clară alocarea 
bugetară pentru acest proiect pe anul 20177. 
Astfel întârzierile vor continua.
Deci MPGT oferă ținte nerealiste de a realiza 
investițiile planificate până în 2020. Este 
necesar să subliniem faptul că argumente de 
tipul „să le înceapă acum, pentru că vom lua 
banii mai târziu” nu sunt realiste. Fondurile 
UE din alocarea curentă (2014-2020) mai 
pot fi accesați doar într-o anumită perioadă 
de timp și în anumite condiții după 2020, și 
asta după negocieri serioase, iar apoi sunt 
pierduți definitiv. Acest lucru s-a întâmplat 
deja în perioada anterioară (2007-2013).
În privința analizei textului MPGT, Modelul 
Național de Transport, calculul pe baza 
căruia s-a conceput MPGT, are ca an de 
bază 2011 (pag 27). Majoritatea proiectelor 
vor începe practic în 2017, adică la 6 ani 
diferență, nemaivorbind de momentul când 
vor fi finalizate. Ţinând cont că 2011 era un 
an de criza, este normal ca acești indicatori 
să fie slabi. CFR Călători și CFR Marfă au 
raportat ameliorări ale operațiunilor lor din 
2011. Astfel, în ciuda scăderii traficului de 
petrol, cărbune și minereuri între anii 2011 
– 20158, CFR Marfă a redus pierderile de la 
93.452.745 lei la sub 160.000 lei, reușind și 
să îmbunătățească productivitatea rapor-
tat la numărul de angajați cu aprox 10%.9  
Pentru CFR Călători numărul pasagerilor 

7 http://www.digi24.ro/stiri/economie/autostrada-
pitesti-sibiu-nu-are-prevedere-bugetara-pe-acest-
an-674164 
8 Cel mai recent raport de activitate al CFR Marfă 
este pentru anul 2015.
9 Rapoartele de activitate ale CFR Marfă, dis-
ponibile la http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.
php?option=com_content&view=article&id=223&It
emid=69&lang=ro 

transportați a oscilat în această perioadă: 
anul 2016 fiind similar cu 2011, însă s-au 
înregistrat progrese semnificative la capitole 
cum ar fi modernizarea materialului rulant 
(vagoane și locomotive)10, (re)deschiderea 
unor noi rute interne și deschiderea unor 
rute internaționale, modernizarea sistemelor 
de oferte transport și bileterie, etc11,. Aceste 
măsuri atrag în timp noi clienți și totul a 
fost realizat fără alocări bugetare dedicate, 
așa cum e cazul în zona rutieră. Trebuie 
menționat și că aceste evoluții au loc în timp 
ce subfinanțarea continuă a infrastructurii a 
dus la noi reduceri de viteză pe multe linii. 
MPGT are deci ca bază date vechi și defavo-
rabile pentru transportul feroviar. 
În privința capitolului sectorului feroviar12, 
încă din primele pagini se arată evoluțiile 
recente privind modernizările: București-
Constanța, București-Predeal și Curtici 
Frontiera-Arad-Km 614. Studiul remarcă 
impactul pozitiv al investițiilor, precum și 
noii indici tehnici atinși, cel mai relevant 
fiind cel de viteză: 160 km/h viteza maxi-
mă operațională pentru pasageri pentru 
linia București-Constanța, 140km/h pentru 
celelalte două linii, București-Predeal și 
București-Arad13. Acest fapt reflectă situația 
curentă, ceea ce este un lucru îmbucurător, 
dar ridică și un semn important de între-
bare: nu ni se spune cum au fost introduse 
datele ce rezultă din aceste modificări în 
modelarea pentru MPGT, mai ales că există 
o diferență de 5 ani între datele care au stat 
la baza MPGT și acestea.  
Trebuie să explicăm aici pe scurt cerințele 
europene în transport pentru a clarifica 
necesitățile existente și țintele care trebuie 

10 Rapoarte activitate CFR, disponibil la http://com-
panie.cfrcalatori.ro/ro/despre-noi/rapoarte 
11 Interviu cu Directorul General al CFR Călători, 
31 ianuarie 2016. Sursa: https://www.agerpres.ro/
economie/2016/01/31/interviu-szentes-cfr-calatori-
nu-avem-in-momentul-de-fata-rezerve-cu-care-sa-
lucram-ceea-ce-este-un-lucru-periculos-12-28-26 
12 MPGT (versiunea 2014), p. 231-395.
13 MPGT (versiunea 2014), p. 238.
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îndeplinite. Aceste segmente feroviare fac 
parte din rețeaua TEN-T Core, adică princi-
pala rețea de transport la nivel UE, ce are ca 
scop îmbunătățirea sectorului de transport 
și a conectivității la nivelul întregii Uniuni. 
Conform Regulamentului TEN-T 1315/2013 
și Deciziei Comisiei din 26 Aprilie 2011, 
rețeaua TEN-T trebuie obligatoriu moderni-
zată înaintea altor segmente, într-o anumită 
perioadă de timp (2030), și la anumiți para-
metri tehnici pentru a putea asigura trans-
portul unor volume superioare de pasageri 
și mărfuri la viteze mai mari. Unul din 
acești parametri este tocmai viteza: 160km/h 
pentru pasageri (și 100 km/h pentru marfa). 
În spatele acestor parametri, prezentați ca 
un fel de „vârfuri” ce trebuie atinse, se afla 
numeroase aspecte tehnice și operaționale 
care pot necesita investiții semnificative, 
in funcție de liniile feroviare existente și 
contextul geografic. Pentru acestea se alocă 
fonduri de miliarde de euro și segmentele 
TEN-T au prioritate în fața altor segmente 
din sistemul de transport.
Dar conform lucrărilor deja efectuate în 
rețeaua TEN-T pe teritoriul național și pre-
zentate în MPGT, atât statul cât și compani-
ile contractante nu au respectat cerințele în 
vigoare. Mai mult, începând de la pag. 337 
a MPGT sunt detaliate proiectele feroviare 
viitoare, și se poate observa că liniile care fac 
parte din rețeaua TEN-T vor fi „reabilitate 
la viteza de proiectare”. Dar majoritatea li-
niilor din România au fost proiectate pentru 
viteze între 140 km/h și 100 km/h pentru 
pasageri (automat mai mici pentru marfă), 
acestea fiind standardele în anii de construi-
re. Deci AECOM și Ministerul Transportu-
rilor nu cunosc nici legislația europeană în 
domeniu, nici infrastructura României. 
Subliniem că viteza de 160 km/h nu e o cifră 
fixă, regulile TEN-T permit viteze mai mici, 
însă justificate punctual, de anumite condiții 
geografice (ex. o anumită înclinare a pantei). 
Pe toate traseele sus-menționate cea mai 
mare parte a reliefului nu prezintă probleme 

majore. Ceea ce înseamnă ca nu problemele 
tehnice/geografice au dus la nerespectarea 
cerințelor TEN-T, ci altceva. 
Trebuie subliniat că o încălcare a regulilor 
UE înseamnă că fie fondurile nu vor putea 
fi absorbite, fie un audit va identifica aceste 
nereguli și vom fi obligați să înapoiem su-
mele europene și să plătim totul din buge-
tul de stat. În cazul de față, următoarele 2 
cazuri sunt cele mai probabile: fie moderni-
zarea/reabilitarea a fost făcută sub nivelul 
cerințelor TEN-T, dar banii au fost cheltuiți 
ca și cum cerințele au fost îndeplinite (deci 
un furt), fie este o raportare incorectă le-
gată de îndeplinirea cerințelor TEN-T, în 
speranța de a putea deconta investițiile 
din banii europeni. În ambele cazuri apare 
problema de a nu ni se accepta decontarea 
acestor sume pentru ca nu s-au respectat 
cerințele în vigoare, precum și returnarea 
fondurilor europene accesate pentru lucră-
rile deja efectuate. Mai mult, neregulile vor 
atrage și penalități din partea UE. Deci și 
mai mulți bani pierduți, bani exclusiv de la 
contribuabilul român.
MPGT conține și o porțiune dedicată re-
ducerilor de infrastructură feroviară din 
alte țări europene (pag. 263-264), unde se 
argumentează că „reducerile de aproxima-
tiv 30% reprezintă o practică răspândită în 
Europa […] inclusiv în unele dintre cele mai 
bogate state membre precum Germania, 
Franța și Marea Britanie. În comparație cu 
acestea, reducerile operate în România până 
în 2011 (-5% în 1990 sau -2% în 1970) sunt 
nesemnificative”. Este surprinzător să găsim 
această argumentare într-un astfel de do-
cument, când infrastructura națională este 
insuficientă și precară. 
AECOM folosește surse doar pentru o parte 
dintre cifrele menționate, și nici acolo pe 
cele mai recente. Utilizând exact aceeași 
sursă ca AECOM (Eurostat)14, observam 

14 EU Transport in figures. Statistical pocketbook 
2013, pag 77, figura 2.5.2 disponibile la https://
ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-
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mai întâi faptul că nu există nicio țară care 
a tăiat infrastructura feroviară cu 30%, deci 
nici vorbă de o „practică răspândită” (vezi 
Tabel 1). De fapt, în perioada indicată de 
Eurostat (1990-2011 și nu 1970-2011 cum se 
susține în MPGT), destule țări UE au înre-
gistrat creșteri ale infrastructurii feroviare: 
Italia, Spania, Olanda, Grecia, etc. Mai mult, 
Belgia și Marea Britanie, sunt menționate 
de AECOM fiecare cu scăderi de peste 20%, 
deși Belgia a înregistrat o mică creștere, în 
timp ce infrastructura Marii Britanii a avut 
o scădere infimă. Experții AECOM par a 
nu fi citit statisticile oficiale și a nu fi făcut 
calculele necesare analizei comparative 
asupra practicilor europene în domeniu. În 
plus, AECOM  pare să uite că de ani buni 
multe dintre țările respective investesc 
miliarde în infrastructura feroviară, inclu-
siv pentru construcția de noi linii ferate – 
convenționale sau de mare viteză. 
Cel mai ușor de explicat problema reduce-
rii infrastructurii este faptul că AECOM a 
stabilit că „90% din trafic este suportat de 
aproximativ 54% dintre rute (63% km-cale 
de rulare)” și „resursele totale utilizate anu-
al în mod real pentru întreținere și reparații 
capitale se situează la un nivel cu 40% mai 
mic decât nivelul necesar unui regim de 
întreținere normal pe întreaga rețea aflată 
în exploatare […]”15. Din moment ce autorii 
MPGT caută să obțină o infrastructură sus-
tenabilă, putem deduce că cei 54% sau 63% 
din rețea pot reprezenta soluția necesară, 
restul infrastructurii urmând a fi distrusă. 
Se arată totodată că măsurile propuse de 
MPGT sunt necesare din cauza calității  
foarte proaste a infrastructurii feroviare, 
conform unităților de timp de parcurs spre 
București din orice parte a țării: pentru un 
drum de la București la Pitești sau Ploiești e 
nevoie undeva între 200 și 400 minute16. Dar 

fundings/statistics/doc/2013/pocketbook2013.pdf 
15 MPGT (versiunea 2014), p. 291, tabel 5.7, secția 
‘Sustenabilitate’, Punctul (1)
16 MPGT, p.277, fig. 5,37

drumul Pitești – București durează aprox. 
1h 40 (și așa destul) cu trenuri aproape din 
oră în oră, iar tronsonul București – Predeal 
tocmai a fost reabilitat pentru viteze de 140 
km/h. Mai mult, deși la începutul MPGT 
investițiile pe linia București-Constanța erau 
lăudate,  apoi se scrie „deși s-au investit 
fonduri considerabile în îmbunătățirea rețelei 
feroviare pe anumite coridoare, printre care 
distanța București – Constanța și Brașov, 
aceste îmbunătățiri au avut un impact limi-
tat asupra timpilor de parcurs”17. Am folosit 
exemplul unei linii reabilitate (București 
- Ploiești) și al uneia nereabilitate (Pitești - 
București) pentru a arăta că AECOM nu 
doar că nu a ținut cont de investițiile în curs 
de realizare la acea vreme, ci și că datele 
folosite în calculele lor sunt greșite, și deci 
întreaga bază a investițiilor în domeniul 
feroviar este una problematică.

Cui prodest?

Pentru a înțelege mai bine situația trebuie să 
avem o privire de ansamblu asupra înce-
puturilor problemei – adică asupra preve-
derilor inițiale ale MPGT precum și asupra 
evoluțiilor din jurul documentului, până la 
adoptarea sa. În primăvara lui 2012 firma de 
consultanță AECOM câștiga un contract de 
2.2 milioane euro cu statul român pentru a 
elabora MPGT. După aproximativ 2 ani de 
lucru apare în 2014 MPGT ca document pu-
blic. În tabelul care sintetiza măsurile MPGT 
pentru sectorul feroviar se menționează 
clar că rețeaua feroviară trebuie să se îm-
partă în „principală” și „secundară”, prima 
limitată la aprox. 60% din total18; studiile 
menționate pentru aceste reduceri sunt, 
de fapt, pentru a defini exact ce și cum se 
va face, din moment de decizia de a tăia 
40% este luată. Motivul era lipsa finanțării 
pentru întreținere, argument care nu se mai 
17 MPGT, p. 301, subcap 5.5.7
18 MPGT, p 217-218, tabelul de sinteză. 
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regăsește în investițiile promise în auto-
străzi. Menționăm că la acea dată documen-
tul se apropia deja de „varianta finală”.
Atunci când AECOM a câștigat contractul, 

ministru era Alexandru Nazare, pe atunci la 
PDL și la un moment dat „mâna dreaptă” 
a Ancăi Boagiu, la rȃndu-i fost ministru la  
Transporturi. Pȃnă la momentul publicării 

Tabel 1. Infrastructura feroviară în statele membre ale Uniunii Europene

Sursă: Eurostat, EU Transport in figures. Statistical pocketbook 2013, pag 77, figura 2.5.2 , disponibilă la https://ec.europa.eu/
transport/sites/transport/files/facts-fundings/statistics/doc/2013/pocketbook2013.pdf
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MPGT, pe la Minister trecuseră Ovidiu 
Silaghi, Relu Fenechiu şi Dan Şova, precum 
şi Mănescu. La momentul publicării, minis-
tru era Ioan Rus. În aproape tot acest timp 
responsabilul de Master Plan a fost Marcel 
Boloş, ocupând diverse funcții. 
După publicarea MPGT au existat nume-
roase reacții din partea reprezentanților 
sectorului feroviar, români şi străini. În 
România, în 2014, toți actorii feroviari 
importanți exceptând cele 3 companii CFR 
reacționează printr-o scrisoare (aici) către 
guvernul PSD: Victor Ponta Prim-ministru, 
Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării, Ioan 
Rus, Ministrul Transporturilor, etc. Poziția 
a fost trimisă şi către Comisia Europeană şi 
principalii actori din sector la nivel euro-
pean. În document se arată avantajele în a 
menține şi a investi în calea ferată: faptul că 
rețeaua feroviară în România este mai mică 
comparativ cu multe țări UE (mai ales ra-
portat la densitatea/km²), este cel mai puțin 
poluant mijloc de transport terestru, multe 
locuri de muncă din sectorul feroviar sunt 
nedelocalizabile şi antrenează numeroase 
slujbe indirecte, etc. S-a cerut şi renunțarea 
la înființarea ARF, şi s-au propus soluții de 
îmbunătățire la MPGT. Ca urmare a acestei 
scrisori organizațiiile europene de profil au 
reacționat. Secretarul-General al Organizați-
ei industriei feroviare europene (UNIFE) îşi 
exprima public îngrijorarea, la fel şi Asoci-
ația Internațională a Transportului Public 
(UITP), la fel alți actori din domeniu. Apro-
barea MPGT s-a amânat.
Important este şi un interviu al lui Boloş, 
la scurt timp după aceste poziții publi-
ce, în care evita să dea un răspuns clar la 
întrebarea legată de tăierea celor 40% din 
infrastructura feroviară, dar altă declarație 
a sa este esențială: „[…] am propus dom-
nului ministru Ioan Rus ca în strategia de 
implementare a Masterplanului să avem în 
vedere ca proiectele pe care le propunem să 
ajute mediul de afaceri. Şi discutăm de zona 
industriei auto, care a fost cea mai vocală în 

această perioadă. Domnul ministru a agreat 
propunerea.”19.
În 2015 au continuat discuțiile pe marginea 
MPGT. În urma discuțiilor de la Bruxelles 
cu Comisarul pentru Transport, dna. Violeta 
Bulc, dl Rus reevaluează prevederile MPGT 
declarând că „[…]reducerea rețelei de cale 
ferată să fie judicios realizată, numai după 
ce au fost epuizate toate celelalte posibilități 
de rentabilizare a acesteia” şi că „autoritățile 
române iau foarte serios în calcul faptul că 
viitorul aparține căilor ferate […]”20. 
Europarlamentarul (MEP) german Micha-
el Cramer, şeful de atunci al Comitetului 
pentru Transport şi Turism (şi membru al 
Partidului Verzilor din Germania) s-a opus 
acestor distrugeri, poziție care a menținut-o 
tot timpul, aşa cum reiese din ultima sa 
scrisoare adresată autorităților române. În 
comitetul pentru transport din Parlamentul 
European cei doi MEP români au avut însă 
poziții diferite. MEP Marian-Jean Mari-
nescu (PNL) s-a opus inițial unor asemenea 
prevederi, dar a abandonat apoi subiectul, 
preferând să se concentreze exclusiv pe 
asigurarea unei autostrăzi în Oltenia. MEP 
Claudia Ţapardel (PSD) a susținut însă 
mereu implementarea MPGT, argumentând 
că nu se va distruge 40% din infrastructura 
feroviară a României21, deşi textul MPGT 
chiar asta susținea. Ea a apărat MPGT în 
Parlamentul European şi în discutia cu 
Comisarul Bulc. Aceleaşi declarații le-a făcut 
şi în presa noastra, susținând totodată că 

19 „Sunt multe lucruri de îndreptat în Masterpla-
nul de Transport”, Bursa, 3 noiembrie 2014, http://
www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=252515
20 Comunicat de presa, Ministerul Transporturilor, 
4 iunie 2015, http://mt.gov.ro/web14/spatiul-media/
comunicate-de-presa/858-intalnirea-ministrului-
transporturilor-ioan-rus-cu-doamna-violeta-bulc-
comisar-european-pentru-transporturi
21 Parlamentul European, Debate: Railways and 
public services in the Danube and Adriatic ma-
cro-regions, interventia MEP Claudia Ţapardel, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160204+ITEM-
013+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=IN
TERV&detail=4-479-000 
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MPGT a fost aprobat de Comisie, deşi la 
începutul documentului, în toate versiunile 
anterioare, era scris clar că nu a fost apro-
bat. Reprezentanții sectorului feroviar au 
continuat să se implice. De exemplu, UNIFE 
a organizat Adunarea Generală Anuală în 
Bucureşti pentru a discuta cu autoritățile 
noastre, iar UITP a prezentat şi ultimul 
studiu la nivel european asupra serviciilor 
feroviare regionale şi suburbane din Euro-
pa. Acest studiu, realizat cu sprijinul princi-
palilor actori feroviari din Europa la cererea 
Comisiei, arată că aproape 90% din traficul 
total de pasageri pe căile ferate se realizează 
pe baza serviciilor regionale, multe dintre 
ele pe linii secundare, adică tocmai cele peri-
clitate de abordarea MPGT. Studiul poate 
fi consultat pe site-ul UITP (recomandăm 
pag 19-21 şi 41)22, şi a fost trimis şi actorilor 
feroviari din țară.
De notat că au existat 2 actualizări ale 
MPGT în 2015 în urma presiunilor. Poate 
mai important, anul 2015 aduce un guvern 
tehnocrat, şi un Ministru al Transporturilor 
din domeniul feroviar, Dan Costescu, iar 
secretar de stat era Marcel Boloș.
Anul crucial este 2016. După o vizită la 
Parlamentul European a parlamentarilor 
români din Comisia Transporturi, la câteva 
săptămâni are loc vizita MEP europeni în 
țară, ocazie cu care aceştia – inclusiv MEP 
Cramer – discută cu autoritățile române. 
Imediat pe site-ul Ministerului apare o nouă 
versiune a MPGT (datat martie 2016) cu 
schimbări majore în ceea ce priveşte secto-
rul feroviar. Deşi unele dintre greşelile şi 
neconcordanțele din versiunile precedente 
rămân, iar finantarea necesară încă nu era 
rezolvată, tabelul care sintetizează planul 
pentru sistemul feroviar arată că pe lȃngă 
rețeaua principală în care se va investi, 

22 Regional and Suburban Railways. Market 
Analysis Update. UITP/ERRAC, martie 2016, 
Brussels, http://www.uitp.org/sites/default/files/
cck-focus-papers-files/Regional%20and%20Subur-
ban%20Railways%20Market%20Analysis.pdf

rețeaua secundară «va fi menținută în 
exploatare cu parametri de performanță mo-
derați, urmând să facă obiectul unor acțiuni 
de ameliorare a performanțelor după ce se 
va finaliza reabilitarea rețelei principale. […] 
Pentru finanțarea rețelei secundare se vor 
implementa soluții de atragere a capitalului 
privat, precum şi soluții de cofinanțare de 
către administrațiile locale (cu modificarea 
adecvată a legislației existente).»23 Abia în 
cazul în care toate soluțiile vor fi epuizate, 
liniile care se dovedeau într-adevăr nepro-
ductive urmau să fie scoase din uz. Era 
prima versiune în care distrugerea infras-
tructurii ar fi fost oprită.
La scurt timp dl. Costescu este schimbat cu 
dl. Buşe, un profesionist cu experiență din 
sectorul rutier (Renault), principalul motiv 
al schimbării fiind problemele din dome-
niul rutier. Odată cu noul ministru, MPGT 
a fost schimbat imediat, revenindu-se în 
mare masură la planificarea inițială, marea 
diferență de această dată fiind că nu se mai 
menționează direct un procent al infrastruc-
turii ce va fi tăiată. 

Concluzii

Se poate observa că PSD a fost principalul 
susținător al tăierilor feroviare, dar nici alte 
partide nu au avut o poziție cu adevărat 
divergentă, mai ales dacă privim poziția tu-
turor față de domeniul rutier. Mai alarmant 
este faptul că şi persoanele (oficial) nean-
gajate politic au sprijinit această situație, în 
frunte cu cei din Ministerul Transporturilor 
şi terminând chiar cu unii din fostul guvern 
tehnocrat.
Auzim des cum că la 100 de ani de la Marea 
Unire provinciile românești nu sunt legate 
de nicio autostradă, ca şi cum doar o auto-
stradă asigură această unitate. Avem nevoie 
de autostrăzi în țară, dar ce se propune de 

23 MPGT (draft), martie 2016, pag. 279-280.
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fapt cu MPGT-ul este: să renunțăm la (mare 
parte dintr-)o infrastructură care există 
şi poate fi îmbunătățită la prețuri relativ 
decente, la schimb cu una care nu există, 
şi, ținând cont de experiența ultimilor 25 
de ani, nu va exista prea curând,  pentru 
că politicienii şi instituțiile statului nu au 
voința, şi uneori nici capacitatea de a o face. 
Altfel nu mai aveam cazuri de genul compa-
niei italiene Salini-Impregilo a cărei porți-
une de autostradă se surpă imediat dupa 
ce lucrarea a fost încheiată.  Asta înseamnă 
şi că angajamentul şi obligația statului de a 
finaliza rețeaua TEN-T până în 2030 nu va fi 
realizată – pentru tot sistemul de transport. 
O linie ferată dublă, electrificată, adusă la 
parametrii TEN-T poate oferi o capacita-
te de transport și viteză superioară unei 
autostrăzi. Căile ferate au şi avantajul unei 
vieți mai lungi, chiar şi în perioadele de 
neglijență – o putem observa acum, liniile 
(re)făcute în timpul comunismului rămân 
baza infrastructurii feroviare, după 40 de 
ani sau mai mult. Nu în ultimul rând, aşa 
cum companiile din Vest folosesc căile ferate 

să transporte automobilele sau alte mărfuri, 
aşa se poate face şi la noi. De exemplu, se 
putea urgenta finalizarea căii ferate Pitesti-
Râmnicu Vâlcea: costa mai puțin, se făcea 
mai repede, fluidiza traficul rutier pe Valea 
Oltului cu sau fară autostradă, etc.
În concluzie, aproape toate temerile indicate 
de organizațiile internaționale de profil 
sunt adevarate. Mai mult, am descoperit 
noi probleme, cum ar fi atrbuțiile ARF și 
implementarea legislației pentru serviciile 
publice în domeniul transportului. Nu am 
găsit deocamdata niciun fel de date legate 
de spargerea CFR Infrastructură, dar nu ar 
trebui să fim surprinși că se dorește și acest 
pas. 
Ideal ar fi ca MPGT să fie refăcut pentru a 
avea un plan coerent. Dar realist vorbind 
acest lucru ar dura foarte mult, deci pro-
babil că soluția de avarie este revenirea la 
forma avută în primăvara lui 2016, iar alte 
greşeli să fie îndreptate. Sectorul rutier va 
rămane favorizat, dar le va permite şi altora, 
în speță sectorului feroviar, să se dezvolte.
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