TEZĂ DE DOCTORAT

Oportunitatea și impactul proiectelor finanțate prin fonduri europene

Introducere

Problematica absorbției fondurilor structurale este una deosebit de complexă, motiv
pentru care prezenta cercetare realizează o imagine holistică a acestui proces la nivelul tuturor
regiunilor de dezvoltare din România. Una dintre supozițiile care trebuie verificate în cadrul
prezentei lucrări fiind tocmai calitatea în administrarea patrimoniului public, în abnegația pe care
funcționarii publici o au în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, în relație directă cu interesul și
dedicația cu care aceștia se manifestă în cadrul procesului de absorbție al fondurilor structurale
comunitare. „În general, scopul cercetării reprezintă răspunderea la întrebări și dobândirea unor
cunoștințe noi” (Marczyk et al, 2005: 1), prezenta cercetare asumă doar partea realistă, palpabilă
a complexității realităților generate de procesele și reglementările care guvernează activitatea
entităților implicate în această activitate, evocând doar evidențele indubitabile care conduc la
anumite concluzii logice, „managementul cunoștințelor fiind o precondiție pentru succesul unui
proiect în contextul actual, caracterizat printr-un mediu dinamic și în continuă schimbare”
(Ajmal et.al., 2009; Sokhanvar et al., 2014).
Lucrarea nu neagă realitatea prezentă în anumite administrații, vidul existent în spectrul
calității managementului din administrația publică, care trebuie să asume realitatea că ”transferul
cunoașterii la nivel de proiect se derulează prin intermediul comunicării sociale între cei
implicați și prin diferite canale de informații explicite” (Adam, 2014), prin etalarea rezultatelor
obținute de reprezentanții acesteia în cadrul procesului de absorbție a fondurilor structurale.
Urmărind ce spunea și unul dintre exegeții domeniului, si anume că „unul dintre factorii
care pot accelera convergența regională este progresul tehnologic și dispersia acestuia”
(Alexiadis et al., 2010), cercetarea revelează impactul acestei dispersii la nivelul fiecăr ui județ cu
scopul de a reliefa „implementarea unor elemente care și-au dovedit validitatea în situații
similare întâlnite în alte regiuni” (Androniceanu et al., 2006). „Principalii factori care
influențează capacitatea ratei de absorbție sunt capacitatea solicitanților de a pregăti proiectele,
întregul sistem de punere în aplicare, monitorizarea și auditarea proiectelor, lipsa de strategii pe
termen mediu și lung și probleme de corupție” (Albulescu et.al., 2013), sunt tratați cu
rigurozitate în cadrul prezentei teze cu scopul vădit de a identifica proiectele cu potențial,
generatoare de perspective pozitive la nivelul celorlalte entități care nu au reușit să performeze în
cadrul acestui proces.
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„Un proiect cu finanțare europeană, ca orice alt proiect, necesită un management adaptat,
care să aibă la bază principiile managementului general, dar să ia în considerare caracteristicile
aparte ale proiectelor de acest tip; astfel această practică contribuie la atingerea succesului
proiectului în cauză.” (Nistor & Mureșan, 2012), iar Guerrero „a subliniat faptul că există un mix
de indicatori de măsurare care se pot evalua printr-o serie de criterii” (Guerrero, 2007) „metodele
cantitative oferind baza pentru calculul valorii, inițierea măsurătorilor legate de proiect, care vor
cuantifica succesul” (Goodpasture et al., 2003) „gestionarea bunelor practici generate prin
proiecte, fie ele de succes sau nu, sau transferul acestora între managerii de proiect tind să ducă
la o mai mare performanță a proiectului,” (Cunha, 2014) „performanța proiectelor este atinsă
dacă proiectul este eficient (încadrarea în timp și buget) și eficace (se ridică la nivelul așteptărilor
și oferă satisfacție echipei de proiect,” (Atanasiu & Leon, 2011) deși „criteriile care definesc
performanța unui proiect diferă de la un proiect la altul” (Müller & Turner, 2007) și „nu putem
afirma că există o soluție general valabilă care să ducă la succesul unui proiect” (Rolstadas et al,
2014).
Hill „menționează existența a patru etape în ciclul de viață al unui proiect: inițierea,
planificarea soluțiilor, implementarea soluțiilor și etapa de finalizare” Hill (2014), iar Alias
„subliniază cinci variabile care pot să influențeze performanța unui proiect: acțiuni care țin de
managementul proiectului, procedurile aplicabile, resursa umană, caracteristicile proiectului și nu
în ultimul rând elemente externe proiectului” (Alias et al. (2014), toate aceste variabile fiind
studiate în cadrul cercetării la nivelul proiectelor care au excelat în absorbția fondurilor
europene. „În managementul unui proiect, trebuie ținut cont că este importantă nu numai ducerea
la bun sfârșit a sarcinii, ci și să anticiparea duratei, a costului și a rezultatului” (Newton, 2009).
„Strategia de personalizare (nr. care) se bazează pe premisa că toate cunoștințele sunt strâns
legate de persoana care le-a generat și pot fi transmise doar prin interacțiune personală” (Ajmal,
2009) reprezintă fundamentul elaborării acestei teze, care propune ca responsabilii din domeniu
care au performat în acest proces să fie promovați, exemplul lor urmând a fi personalizat la
nivelul entităților de talie similară.
Pentru succesul unei astfel de abordări, este nevoie de implicarea acestora în „Activități
extra-curriculare (nr. care) implică acțiuni, experiențe, aduc un grad de noutate și sunt un proces
de învățare activ legat de crearea de noi oportunități” Abreu (2013), dar și de „un al cincilea
nivel, înțelegerea” (Ackoff, 1989) din partea celor cu performanțe mai puțin consistente.
„Fiecare inițiativă emblematică (nr. a performerilor acestui purces) acționează ca un vehicul
umbrelă pentru inițiative specifice” (Armstrong, 2012) în rândul omologilor lor cu rezultate mai
puțin consistente, motiv pentru care prezenta lucrare evidențiază proiectele cu impact deosebit în
cadrul acestui proces.

Motivația alegerii temei
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Cel mai important resort în alegerea temei de cercetare îl reprezintă statuarea într-o
manieră echidistantă a impactului pe care fondurile europene îl au în dezvoltarea regională la
nivelul societății românești, prin prisma faptului că în jurul acestui proces au fost emise opinii
extrem de eterogene, adeseori contondente și contradictorii.
Cercetarea urmărește anvergura acestui demers din punct de vedere stric științific și
reliefarea rezultatelor nedisimulate de interese conexe în vederea realizării unei imagini cât mai
fidele a acestui demers în România.
În cadrul cercetării este realizată o focalizare asupra rezultatelor înregistrate de instituțiile
de învățământ și companiile românești în absorbția fondurilor europene, elementul care a condus
la alegerea acestei teme vizează pauperitatea demersurilor de cercetare care să surprindă punctual
impactul pe care fondurile structurale accesate de aceste două entități îl au în dezvoltarea
regională.
Este de asemenea un deziderat autoimpus în cadrul cercetării reliefarea bunelor practic i
dar și a rezultatelor mai puțin impresionante realizate la nivelul tuturor entităților românești, cu
scopul corijării acestora, dat fiind că materializarea acestui demers științific vizează și latura
coercitivă a aspectelor negative, adesea neasumate de autoritățile de resort.
Nu în ultimul rând, prezenta cercetare a fost structurată în vederea testării posibilelor
corelații spațiale care pot apărea la nivel național în rândul potențialilor beneficiari, arătând
tendința de acumulare a unor rezultate superioare în anumite areale concomitent cu disiparea
celor mai puțin robuste în alte clustere regionale, sub raportul strict al performanțelor realizate de
companii și reprezentanții instituțiilor de învățământ.

Scopul și obiectivele cercetării
Chintesența cercetării este delimitarea ineluctabilă a anvergurii cu care fondurile
europene absorbite la finalul ciclului 2007-2013 în România au impactat dezvoltarea regională
prin prisma a doi indici fundamentali ai acestui proces: Produsul Intern Brut (PIB) și Indicele
Dezvoltării Umane Locale (IDUL) la nivel județean.
Aduc în acest punct al cercetării mulțumirile mele directorului și membrilor proiectului
“Study of Romanian Life Insurances in International Context: Innovation, Spatial and Behavioral
Modelling; Impact of Institutional Factors”, grant numar PN-II-RU-TE-2014-4-0745 pentru
furnizarea valorilor actualizate ale IDUL pentru anul 2014, doamnele conferențiar universitar
doctor Simona Laura Dragoș și Codruța Mare din cadrul Facultății de Științe Economice și
Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca.
Îndeplinirea acestui deziderat presupune atingerea unor obiective specifice, pe care
cercetarea le urmărește:
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identificarea tuturor proiectelor depuse la nivelul autorităților de management
românești, atât sub raport numeric cât și al valorii acestora;
delimitarea cantitativă a proiectelor depuse la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni de
dezvoltare naționale;
încadrarea proiectelor depuse în vederea accesării fondurilor structurale în funcție de
beneficiarii acestor finanțări în cele 8 categorii generale cu semnificativitate la nivel
național, precum cea a companiilor, a consiliilor județene, a organizațiilor
neguvernamentale sau a instituțiilor de învățământ;
evaluarea anvergurii fiecăreia din cele 8 clase de potențiali beneficiari ai fondurilor
structurale în performanțele înregistrate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare;
reliefarea valorică a fondurilor atrase de fiecare categorie de potențiali beneficiari ai
acestor finanțări în totalul național cumulat, realizat în vederea conturării primei
imagini a discrepanțelor înregistrate la nivel național și identificării resorturilor
acestora;
statuarea unor indicatori proprii de performanță la nivelul cercetării, care vizează
fezabilitatea proiectelor europene propuse și finanțarea proiectelor europene propuse;
realizarea analizei descriptive a impactului fondurilor europene absorbite de companii
și instituții de învățământ la nivel județean prin intermediul a 4 tipuri de reprezentări
cartografice;
evaluarea autocorelației spațiale (globale și locale) în baza sumelor atrase de cele
două categorii de beneficiari;
modelarea regională a impactului fondurilor europene absorbite în creșterea nivelului
de trai măsurat prin PIB și IDUL la nivel județean.

În vederea implementării obiectivelor asumate și a scopului prezentei cercetări vor fi
utilizate doar date publice cu caracter oficial, prezentate de organismele abilitate, fără a se aduce
atingere verosimilității acestora, prelucrarea acestora nefiind de natură a produce alterarea
informației pure sau discreditarea celor implicați în acest proces, eventualele opinii subiective
fiind exprimate exclusiv în vederea coerciției eventualelor elemente neconform.
Metodologia cercetării
Prelucrarea datelor a însemnat o muncă asiduă sub aspectul atenției și meticulozității, în
care dificilă a fost disecția întregului monobloc de date pus la dispoziția publicului pe pagina
oficială de internet a Guvernului României, fiecare din cele 41.585 de proiecte publicate fiind în
sinea lui un întreg de date și informații, dintre care unele prezentau informații relevante pentru
prezenta cercetare, altele fiind total inutile în demersul care viza conturarea unei analize
coerente, bine structurate și corect fundamentate pe informații valoroase și pertinente.
Tratarea individuală a fiecăruia dintre cele 41.585 de proiecte a însemnat un efort
deosebit în primul rând din cauza faptului că au trebuit să fie găsite aspectele fundamentale
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comune dar și concludente, care să poată asigura gruparea acestor proiecte în funcție de anumite
criterii relevante pentru cercetare.
Prima etapă constă în stabilirea criteriului apartenență regională ca prin element de
delimitare, dar și de coagulare al acestor proiecte în mulțimi omogene, co mpatibile cu scopul
cercetării. Pornind de la acest deziderat asumat, etapa elementară presupune segmentarea
documentului ”contracte-rambursare- mai2014” în 8 documente subsidiare, fiecare conținând
totalitatea contractelor destinate absorbției fondurilor structurale din cadrul celor 8 regiuni de
dezvoltare delimitate prin Legea nr. 315/2004, modificată și completată prin OUG 111/2004
menită să stabilească sfera sistemului naţional al dezvoltării regionale.
Au fost aleși ca indicatori primordiali doar trei, și anume: valoarea eligibilă cerută, valoarea
autorizată și valoarea rambursată, în funcție de care a fost realizată și prima situație de anvergură
pentru prezenta cercetare, și anume cea în care se prezintă totalul celor trei dimensiuni analizate
la nivel național și în fiecare regiune de dezvoltare.
Chiar dacă prima etapă a cercetării în ordine cronologică constă în înglobarea la nivel
regional a fiecărui proiect, simpla însumare a numărului proiectelor derulate la nivel național și
al fiecărei regiuni de dezvoltare prezintă o dimensiune frugală în ecosistemul analizei, dar este
importantă deoarece ea deschide drumul spre o înțelegere holistică a anvergurii procesului
analizat în România.
În următoarea etapă a cercetării au fost însumate valorile contractelor aflate în derulare
la nivelul fiecăreia din cele 8 agenții pentru dezvoltare regională, luându-se în considerare cele
trei dimensiuni fundamentale ale acestui proces, și anume: valoarea eligibilă cerută, valoarea
autorizată și valoarea rambursată de către organismele abilitate până la data de 5 mai 2014.
În continuarea studiului s-a efectuat o grupare a proiectelor înregistrate la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare încadrându-se in opt clase generaliste create in vederea acoperirii
cât mai bune a întregului areal de proiecte depuse spre finanțare.
Fiind un domeniu extrem de complex, cercetarea a surprins două palie re, calitativ și
cantitativ, fiind realizată apelându-se la tehnici și metode variate, teoretice dar și cu
aplicabilitate practică, îmbinând elementele cu caracter descriptiv și explicativ. Astfel, dacă
primele două capitole au un profund caracter descriptiv, capitolul 3 reliefează dimensiunea
cantitativă a demersului vizând absorbția fondurilor structurale, în timp ce ultimul capitol
urmărește nemijlocit abordarea calitativă a procesului, pornind de la nivel naționa l, la nivelul
fiecărui județ românesc, cu analiză directă a impactului pe care sumele alocate efectiv
companiilor și instituțiilor de învățământ l-au avut în augmentarea nivelului indicelui local al
dezvoltării umane (IDUL sau LHDI așa cum este el marcat în spectrul economic mondial) și al
Produsului Intern Brut (PIB) județean înregistrat la finele anului 2014.
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Evaluarea efectelor fondurilor structurale asupra acestor două repere economice la nivelul
fiecărui județ s-a realizat utilizând programul informatic OpenGeoDa v.1.0. și „metodele și
tehnicile statisticii economice și a econometriei spațiale” (Mare, C., 2014).
Prima etapă a analizei utilizând aceste metode este cea descriptivă, realizată în cadrul
acestui demers vizual, prin patru tipuri de hărți:






„Harta quartilelor – în care eșantionul studiat se împarte în grupe.
Harta procentilelor – în care toate cele 100 de grupe sunt sintetizate în 6 clase, cu scopul
de a evidenția outlier-ii, atât superiori cât și inferiori.
Harta dispersiei (a abaterilor standard sau a abaterilor medii pătratice) – în care unitățile
spațiale sunt grupate în k grupe, fiecare grupă conținând observațiile situate în
intervalul x  k̂ , k fiind numărul grupelor, iar σ abaterea medie pătratică estimată a
eșantionului analizat.” (Mare, C., 2013) În cadrul acestei reprezentări, elementele sunt
corelate distribuției valorilor.
harta boxmap - prezintă aceeași metodologie precum harta quartilelor, însă adaugă celor
4 și outlier- ii de nivel inferior și superior la capătul seriilor.

Etapa finală a analizei presupune modelarea regresională. Scopul a fost de a vedea dacă
absorbția de fonduri europene a contribuit la creșterea nivelului de trai, măsurat, pe de o parte,
prin clasicul proxy PIB județean și, pe de altă parte, prin mai nou dezvoltatul indice al dezvoltării
umane locale (IDUL / LHDI). Pentru că variabilele legate de sumele rambursate sunt corelate, sau estimat câte 3 modele, pentru fiecare dintre variabilele dependente considerate. Fiecare model
a fost evaluat post-estimare pentru validare prin diverse teste (prezentate ulterior în anexe). Ca o
procedura adițională de validare, s-au mai luat 2 variabile de control, legate de nivelul de trai:
rata șomajului și salariul mediu lunar la nivel de județ.
Concluzii finale și propuneri personale
Demersul științific cu caracter generalist asumat prin intermediul prezentei teze conturează
câteva realități ineluctabile la nivelul societății românești privitoare la problematica absorbției
fondurilor structurale nerambursabile în ecartul 2007-2013, cele mai pregnante dintre acestea
fiind:
 depunerea la nivelul autorităților de management abilitate a unui număr de 41.585
proiecte eligibile, totalizând o valoare de 48.302.030.485,36 lei;
 existența unor carențe serioase la nivelul acestora, care a condus la autorizarea a doar
81,81% din această valoare ca urmare a analizei la nivelul instituțiilor de resort, acestea
aprobând cheltuieli în sumă de doar 39.517.397.953,82 lei;
 identificarea unor lacune majore în implementarea proiectelor, care au condus la o
finanțare efectivă a acestora de numai 60,53% raportată la valoarea aprobată și respectiv
49,52% din cea solicitată inițial de beneficiari, nivelul identificat la nivelul lunii mai a
anului 2014 fiind de numai 23.921.112.880,97 lei;
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 anvergura extraordinară a capitalei și a județului Ilfov, care concentrează 37,64% din
totalul sumelor aprobate și 31,21 din cele rambursate efectiv la nivel național;
 diseminarea eterogenă la nivelul regiunilor de dezvoltare a fondurilor nerambursabile
raportată la cele 7 clase principale de potențiali beneficiari delimitați la nivelul cercetării,
care surprinde însă superioritatea performanțelor generate de companii.
 concentrarea a 35,34% din proiectele depuse de reprezentanții organizațiilor
neguvernamentale private în regiunea capitală și dispersia diferenței rămase în cote între
7,04% și 11,51% la nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare;
 performanța reprezentanților instituțiilor de învățământ nord-vestice de 18,03%, a celor
nord-estice de 13,56%, a celor din București de 33,62%, care cumulează împreună
65,21% din totalul național;
 dominația cu 48% a spitalelor bucureștene și lipsa totală a solicitărilor în cadrul regiunii
sud- vestice Oltenia
 concentrarea în jurul valorii de 10% din totalul național a proiectelor depuse de
reprezentanții instituțiilor publice din fiecare regiune exceptând-o pe cea bucureșteană;
 procentul de 25,84% din totalul național atribuit reprezentanților consiliilor județene din
nor-estul țării;
 repartizarea relativ uniformă a performanțelor a utorităților publice locale, cuprinsă între
10,90% și 16,11% din totalul național, cu excepția capitalei cu 3,72%;
 relativa omogenizare a performanțelor companiilor, efortul conjugat al acestora depășind
în 5 regiuni pragul de 10%, cu apogeul de 23,70% în capitală;
 o structură eterogenă la nivelul regiunii de dezvoltare bucureștene, marcată de dominația
companiilor și ONG-urilor;
 anvergura proiectelor depuse de forurile publice din cadrul regiunilor nord-estică și nordvestică, acestea cumulând mai mult de 50% din totalul regional;
 precaritatea proiectelor instituțiilor de învățământ și a spitalelor din Muntenia, Oltenia și
sud-estul României, care cumulate nu ating pragul de 5% din totalul fiecărui areal.
Analiza cuantumului absorbției fondurilor structurale în decursul acestui ciclu financiar,
realizată atât prin prisma dimensiunii cantitative cât și a celei calitative, revelează elemente care
au condus la actuala stare de fapt în cadrul procesului, esențiale din punct de vedere al
impactului acestora fiind:
 grija precară a beneficiarilor regiunii bucureștene, care cumulează valori infime ale
indicatorilor vizând fezabilitatea proiectelor europene propuse (71,05%) ți finanțarea
efectivă a proiectelor eligibile (50,19%), generat cu precădere de aportul redus al
companiilor (FPEP de 60,93% și FEPE de 36,15%);
 o fezabilitate ridicată a proiectelor depuse de ONG-uri și instituțiile de învățământ din
regiunea Centru (FPEP > 97%) dublată de o finanțare efectivă ridicată (93,09% respectiv
85,76%). Aspectul negativ rezidă din amplitudinea redusă a acestor finanțări, ceea ce
coroborat cu performanțe inferioare ale celorlalți beneficiari, conduce la valori reduse ale
indicatorilor în această regiune (90,46% respectiv 68,30%);
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 amplitudinea performanțelor calitative ale companiilor conturează rezultatul general
înregistrat în arealul nord-estic, translația realizându-se de la 89,82% la 91,41% în cazul
FPEP, respectiv de la 65,23% la 69,39% în cazul indicatorului vizând finanțarea efectivă
a proiectelor eligibile;
 valorile celor doi parametri care se înscriu în linia celor menționate anterior și în cadrul
regiunii nord-vestice, scorurile de 90,24% respectiv 67,50% denotă o potențială dispersie
a fondurilor structurale la nivel național;
 nivelul de peste 90% indicatorului FPEP înregistrat de fiecare clasă de beneficiari ai
fondurilor structurale din regiunea Sud Muntenia, care conduce la o fezabilitate regională
de 92,85%. Din păcate, aceasta nu este dublată și de o finanțare în aceeași parametri,
nivelul rambursărilor fiind de doar 65,22%;
 rezultatele nesatisfăcătoare din sud-estul Românei, unde au fost declarate eligibile doar
86,36% din proiecte, fiind plătite doar 61,11% dintre acestea;
 incapacitatea beneficiarilor din Oltenia de a atinge valorile de 90% respectiv 70% ale
celor doi indici, valoarea lor punctuală fiind de 89.91% respectiv 68,41%;
 aceeași incapacitate caracterizează și Regiunea de Dezvoltare Vest, valoarea FPEP fiind
de 89,63%, iar cea a FEPE 69,20%.
Analiza descriptivă a impactului fondurilor europene absorbite de companii și instituțiile
de învățământ arată câteva aspecte cheie ale procesului de absorbție a fondurilor comunitare
desfășurat la nivelul României în acest interval de timp, cele mai importante fiind următoarele:
 în partea de Est și Sud a țării s-au atras mult mai puține fonduri de către reprezentanții
unităților de învățământ;
 județele Cluj, Brașov, Iași și municipiul București reușesc să se mențină în segmentul
performanțelor superioare, sub raportul tuturor celor 5 dimensiuni analizate prin harta pe
baza quartilelor;
 la polul opus se situează județele Vaslui, Mehedinți, și Ialomița, ultimele două fiind
outlieri inferiori sub raportul fondurilor alocate companiilor, în analiza realizată pe baza
abaterilor standard, care identifică Bucureștiul ca fiind singurul outlier superior;
 Ialomița și București își păstrează calitățile enunțate mai sus și prim prisma valorii
eligibile totale rambursate beneficiarilor în analiza bazată pe abaterile standard;
 boxmap-ul arată că singurele performanțe de top în absorbția fondurilor structurale sub
raportul sumelor totale rambursate aparțin Bucureștiului și județului Cluj, outlier inferior
fiind și de această dată județul Ialomița;
 acest tip de reprezentare cartografică reliefează Bucureștiul și județul Ilfov ca fiind
singurele regiuni naționale cu PIB în zona outlierului superior.
Evaluarea autocorelației spațiale utilizând valoarea fondurilor structurale rambursate
companiilor și instituțiilor de învățământ reliefează următoarele aspecte importante:
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 nu există autocorelație spațială sub raportul sumelor rambursate instituțiilor de
învățământ la nivelul județelor României, dar se formează 5 clustere semnificative
conform autocorelației locale;
 nu există o distribuție spațială a valorii rambursate companiilor la nivel național, aceste
sume fiind aleator distribuite, județul Gorj fiind singurul cluster de tip LL care prezintă
semnificativitate;
 lipsa autocorelației spațiale și a clusterelor semnificative la nivel local în funcție de
totalul fondurilor europene rambursate;
 existența unei autocorelații pozitive la nivel național în funcție de IDUL și prezența a 3
clustere semnificative la nivel local;
 prezența unei autocorelații pozitive și sub raportul PIB-ului județean, cu formarea la nivel
local a 5 clustere semnificative;
Modelarea regională a impactului fondurilor europene în creșterea nivelului de trai
realizată la nivelului analizei prin măsurarea proxy PIB-ul județean și a indicelui dezvoltării
locale (IDUL) arată că:
 valoarea rambursată instituțiilor de învățământ a influențat pozitiv PIB-ul județean
(0,041%) la o creștere cu 1% a valorii rambursate, în condițiile existenței unui proces de
difuziune și contagiere;
 valoarea rambursată instituțiilor de învățământ influențează pozitiv și semnificativ IDUL
(0,006%) în aceleași condiții;
 valoarea rambursată companiilor a influențat semnificativ PIB-ul județean (0,52%) la o
creștere cu 1% a valorii rambursate, în condițiile existenței unui proces de difuziune doar
în modelul simplu, fără variabilele de control;
 Indicele Dezvoltării Umane Locale este pozitiv și semnificativ (0,063%) influențat de o
creștere cu 1% a valorii fondurilor europene rambursate companiilor.
Propuneri manage riale :
•

includerea indicatorilor „Fezabilitatea Proiectelor Europene Propuse - FPEP” și
„Finanțarea Efectivă a Proiectelor Eligibile - FEPE” în rândul indicilor care definesc
performanța entităților naționale cu atribuțiuni în absorbția fondurilor structurale

•

elaborarea unei baze de date naționale, în care să fie introduse toate depozitele de
garanție prin care este demonstrat aportul propriu al beneficiarilor

•

efectuarea unor sesiuni de pregătire profesională în rândul funcționarilor publici din
A.D.R. și A.F.I.R., dublate de o relaxare a legislației

•

introducerea unui soft informatic nu foarte amplu, care să fie capabil să reliefeze
similitudinile din cadrul a două sau mai multe proiecte

Propuneri legislative:
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•

stabilirea unei politici de asigurare a resurselor financiare necesare implementării
proiectelor europene care au fost declarate eligibile de către autoritățile competente de
management din surse financiare publice

•

posibilitatea luării în garanție a activelor pentru edificarea cărora se utilizează resurse
comunitare nerambursabile și care totodată fac și obiectul unei investiții finanțate de o
instituție bancară în mod implicit

•

definirea unui program special de finanțare menit să stimuleze accesul entităților care
accesează fonduri europene nerambursabile la finanțare, prin care să fie acceptate o serie
de bănci partenere și cărora să le fie impus și un plafon maximal al dobânzilor și
comisioanelor

•

inserarea în cadrul codului de procedură penală a unor infracțiuni exprese la regimul
fondurilor europene

•

tratarea spețelor vizând infracțiunile incriminate cu celeritate la nivelul instanțelor
judecătorești

Propuneri organizatorice:
•

implicarea mult mai activă a instituțiilor naţionale cu rol în asigurarea de contragaranții
necesare accesării unor credite

•

debirocratizarea procesului de accesare a acestor contragaranții

•

stabilirea ca etalon maximal al valorii comisionului anual aferent emiterii unei
contravenţii un cuantum procentual de 0,80% sau plata unui comisionul la acordare în
cuantum de maxim 2,20% din valoarea contra- garanției emise pentru toată perioada în
care produce efecte

•

plafonarea dobânzilor pentru creditele destinate construcției sau achiziției unor active
imobilizate în cadrul proiectelor cu finanțare comunitară nerambursabilă la un maxim de
1,00% + indicele ROBOR 6M precum și a celor destinate achiziției unor active
circulante sau a unor elemente intangibile aducătoare de plus valoare (software, knowhow, tehnologii de ultimă oră) la maxim 2,00% + ROBOR 6M;
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