Monica MARIN

Absorblia fondurilor europene pentru
comunele din Romania:
rolul capacitatii administrative

COLECTIA
DEZVOLTARE

socIALA

Monica Marin

ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE
PENTRU COMUNELE DIN ROMÂNIA:
ROLUL CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

Lumen
2015
1

ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE PENTRU
COMUNELE DIN ROMÂNIA: ROLUL CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
Monica MARIN
Copyright Editura Lumen, 2015
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr.2
Editura Lumen este acreditată CNCS
edituralumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Redactor: Roxana Demetra STRATULAT
Design copertă: Roxana Demetra STRATULAT
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin
fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată, indiferent de
mediul de transmitere, este interzisă.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MARIN, MONICA
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din
România / Monica Marin. - Iaşi : Lumen, 2015
ISBN 978-973-166-410-1
339.96(4:498-22)
2

Monica Marin

Absorbţia fondurilor europene pentru
comunele din România:
rolul capacităţii administrative

Lumen
2015
3

Pagină lăsată
goală intenţionat

4

Cuprins
Prefaţă ............................................................................................ 11
Mulţumiri ...................................................................................... 13
Introducere: de ce să studiem absorbţia fondurilor europene
pentru primăriile de comune din România?............................... 15
Cap. 1. Ce înseamnă că o primărie absoarbe fonduri
europene? ........................................................................................ 19
1.1. Primăria ca un tip de organizaţie publică: nivele de
analiză .......................................................................................... 22
1.2. Absorbţia fondurilor europene ca un tip de eficacitate a
primăriei ...................................................................................... 29
1.3. Absorbţia fondurilor europene ca un tip de capacitate a
primăriei ...................................................................................... 42
Cap. 2. Ce funcţionează în absorbţia fondurilor europene? ... 52
2.1. Factori organizaţionali ai capacităţii de absorbţie .......... 53
2.2. Factori de mediu ai capacităţii de absorbţie ................... 77
2.3. Alţi factori ........................................................................... 91
Cap. 3. Construcţia unui cadru de analiză ................................. 97
3.1. Modelul de analiză ............................................................. 97
3.2. Metodă şi surse de date ................................................... 101
Cap. 4. Rezultatele ...................................................................... 111
4.1. Vor comunele să acceseze fonduri europene? ............. 111
4.2. Cum absoarbe o primărie fonduri europene: tipuri de
proiecte, parteneri şi rezultate ................................................ 112
4.3. Cine sunt "câştigătorii" absorbţiei fondurilor
europene? .................................................................................. 116
4.3.1. Perioada 2007-2009 .................................................. 116
4.3.2. Perioada 2009-2012 .................................................. 120
4.4. Ce explică succesul "câştigătorilor"? ............................. 129
5
Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Monica MARIN
4.4.1. Capacitatea administrativă ....................................... 129
4.4.2. Drumuri, apă, canal: rolul strategiei de dezvoltare
locală...................................................................................... 133
4.4.3. Specialiştii din administraţia publică: rolul resurselor
umane .................................................................................... 140
4.4.4. De la "dosarul cu şină" la aplicaţia online: rolul
sistemelor şi instrumentelor ............................................... 146
4.4.5. Câştigătorii care "ştiu să bată la uşă": rolul
primarilor .............................................................................. 153
4.4.6. Parteneriate "câştigătoare" ....................................... 161
4.4.7. Specialiştii din afara administraţiei publice: rolul
firmelor de consultanţă ....................................................... 165
4.4.8. “Bogaţii nu devin mai bogaţi”: rolul capacităţii
financiare .............................................................................. 169
4.4.9. Factori de mediu ....................................................... 176
4.4.10. Fonduri europene şi fonduri de la Bugetul de Stat:
rolul finanţărilor concurente .............................................. 203
4.4.11. Resursele primăriei şi dezvoltarea comunei ........ 209
4.4.12. În loc de concluzii .................................................. 215
Concluzii ..................................................................................... 217
5.1. Câştigătorii accesării fondurilor structurale .................. 219
5.2. Explicaţii ale succesului accesării fondurilor
structurale ................................................................................. 220
Referinţe ...................................................................................... 225
Anexe ............................................................................................ 251

6
Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România
Grafice
Grafic 3.1 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de cererile de
finanţare depuse pe fonduri europene şi regiunea de dezvoltare .... 103
Grafic 4.1 Axe prioritare pentru proiectele aprobate în perioada
2007-2009 la nivel de comune (% din total proiecte aprobate) ...... 114
Grafic 4.2 Cheltuieli cu programe cu finanţare externă la nivelul
comunelor, 2009-2012............................................................................ 121
Grafic 4.3 Distribuţia nivelelor de capacitate administrativă ........... 132
Grafic 4.4 Priorităţi de dezvoltare locală ............................................. 137
Grafic 4.5 Informaţii publicate pe site................................................ 149
Grafic 4.6 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de derularea
proiectelor din fonduri externe şi apartenenţa politică a
primarului ................................................................................................. 156
Grafic 4.7 Opinii asupra factorilor de succes în accesarea şi
implementarea proiectelor din fonduri europene .............................. 157
Grafic 4.8 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de derularea
proiectelor din fonduri externe şi capacitatea financiară .................. 170
Grafic 4.9 Rata absorbţiei fondurilor structurale în 2012, % ........... 192
Grafic 4.10 Rata absorbţiei fondurilor structurale 2007-2012, % .. 197
Grafic 4.11 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de derularea
proiectelor din fonduri externe şi gradul de dezvoltare a
comunei .................................................................................................... 210

Tabele
Tabel 1.1 Sinteză a abordărilor asupra organizaţiei ............................. 24
Tabel 1.2 Clasificarea teoriilor organizaţionale..................................... 32
Tabel 1.3 Matricea de administrare a fondurilor structurale,
Indicatori-cheie de absorbţie pentru ţările candidate .......................... 48
Tabel 2.1 Capacitatea organizaţională ca resursă, capabilitate sau
rezultat ........................................................................................................ 55
Tabel 2.2 Termenul de dezvoltare al capacităţii şi predecesorii săi .. 57
Tabel 2.3 Dimensiuni ale capacităţii organizaţionale........................... 60
Tabel 2.4 Dimensiuni şi scale de măsurare ale capacităţii
administrative............................................................................................. 73
Tabel 2.5 Dimensiuni cheie ale capacităţii administrative .................. 76
7
Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Monica MARIN
Tabel 2.6 Incertitudinea mediului în funcţie de complexitate şi rata
schimbării ................................................................................................... 89
Tabel 3.1 Structura eşantionului şi rate de răspuns cercetare
cantitativă 2012 ........................................................................................ 104
Tabel 4.1 Indicatori privind capacitatea de absorbţie a comunelor,
perioada 2007-2009................................................................................. 120
Tabel 4.2 Indicatori privind capacitatea de absorbţie a comunelor,
perioada 2009-2012................................................................................. 123
Tabel 4.3 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de capacitatea
de absorbţie în perioada 2007-2012 (%).............................................. 127
Tabel 4.4 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de capacitatea
de absorbţie în perioada 2007-2012 (%).............................................. 128
Tabel 4.5 Distribuţia primăriilor de comune în funcţie de capacitatea
de absorbţie în perioada 2009-2012 (%).............................................. 129
Tabel 4.6 Indicatori ai capacităţii administrative la nivelul comunelor,
perioada 2007-2009................................................................................. 130
Tabel 4.7 Dimensiuni ale capacităţii administrative (2012) .............. 131
Tabel 4.8 Distribuţia primăriilor de comune funcţie de capacitatea de
absorbţie şi capacitatea administrativă (2009-2012) ......................... 133
Tabel 4.9 Analiza comparativă a liniilor de finanţare din fonduri
structurale şi a celor de la Bugetul de Stat ........................................... 178
Tabel 4.10 Indicatori din Matricea de Administrare a Fondurilor
Structurale pentru România................................................................... 183
Tabel 4.11 Indicatori ai capacităţii de absorbţie a fondurilor
structurale ................................................................................................. 188
Tabel 4.12 Rate de absorbţie la nivelul noilor state membre UE,
2012 ........................................................................................................... 198
Tabel 4.13 Programe naţionale şi europene care finanţează intervenţii
în sistemele de apă şi canalizare ............................................................ 204
Tabel 4.14. Volumul fondurilor europene şi programele în care
autorităţile locale sunt beneficiari eligibili ........................................... 205
Tabel 4.15 Distribuţia pe regiuni de dezvoltare a comunelor în
funcţie de capacitatea financiară şi dezvoltarea socială (%) ............. 213
Tabel 4.16 Principalii factori determinanţi ai numărului de proiecte
aprobate spre finanţare din fonduri europene la nivelul
comunelor ................................................................................................ 216

8
Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România
Scheme

Schema 1.1 Legătura dintre capacitatea de absorbţie, cei 3 E şi
performanţa fondurilor UE ..................................................................... 47
Schema 1.2 “Formula” explicaţiei performanţei fondurilor
structurale ................................................................................................... 51
Schema 2.1 Definiţii ale capacităţii organizaţionale............................. 54
Schema 2.2 Cadrul de analiză al dezvoltării capacităţii
administrative............................................................................................. 71
Schema 3.1 Schema teoretică ................................................................ 100
Schema 4.1 Cadrul instituţional al gestionării fondurilor europene în
România.................................................................................................... 184
Schema 4.2 Cadrul instituţional pentru implementarea PNDR ...... 185

Hărţi
Hartă 4.1 Număr proiecte aprobate (finalizate sau aflate în derulare)
din cele depuse pentru fonduri structurale ......................................... 117
Hartă 4.2 Număr proiecte aprobate din cele depuse pentru
Măsura 322 ............................................................................................... 118

9
Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

Extras din volumul: Monica, M. (2015).
Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România:
Rolul capacităţii administrative. Iaşi, România: Lumen.

Prefaţă
Materialul din această lucrare este parte a tezei mele de
doctorat, susţinută în data de 15 decembrie 2014.1 M-am înscris
la doctorat sub coordonarea domnului profesor Dumitru
Sandu începând cu data de 1 octombrie 2004. La acea vreme
tema mea de doctorat se numea Managementul resurselor umane în
administraţia publică. Poate părea o distanţă lungă, plină de
încercări de prelungiri a termenului limită, dar de fapt pentru
mine a fost o perioadă de acumulări continue, unele fericite,
altele mai puţin reuşite dar toate extrem de utile pentru a
înţelege lumea reală a administraţiei publice din România.
Reveneau periodic teme legate de salarii, corupţie, bugete
locale, proiecte de dezvoltare, specializarea personalului,
indicatori de performanţă, etc.
În 2012 am reconfigurat tema centrală a cercetării
pentru a cristaliza un context în care să pot articula o abordare
sistemică a unor probleme cercetate anterior, dar insuficient
explorate din punctul meu de vedere pentru administraţia
locală. Acesta este pe scurt drumul către tema fondurilor
europene şi primăriile de comune din România. Sistemul de
absorbţie al fondurilor europene oferea noi provocări pentru
primăriile din România şi pentru a le face faţă acestea antrenau
toate resursele pe care le puteau mobiliza – pentru mine o
oportunitate de a studia teme recurente dar şi de a focaliza
analiza pe conceptul de capacitate administrativă, strâns legat
de problemele de resurse umane.

În cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea
Bucureşti. Acest material are o structură diferită de cea a tezei de doctorat.
De asemenea, unele secţiuni/ paragrafe se regăsesc numai în acest material.
1
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Unul dintre principalele merite ale acestei lucrări este că
nu priveşte absorbţia ca pe pe un şir nesfârşit de eşecuri în a
cheltui banii. Studiul încearcă să înţeleagă, din perspectiva
beneficiarilor, imaginea de ansamblu a drumului spre câştigarea
proiectului. M-am străduit ca acest studiu să reflecte în mod
adecvat vocea aplicanţilor la fonduri europene şi să reprezinte
un instrument util de lucru pentru toţi cei interesaţi, fie că sunt
din mediu academic, al ministerelor, al organizaţiilor nonguvernamentale, firmelor sau primăriilor.
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Mulţumiri
Mulţumiri în primul rând coordonatorului lucrării,
domnului profesor universitar doctor Dumitru Sandu, pentru
răbdarea şi suportul acordat în elaborarea acestei teze, dar şi
pentru că mi-a dat şansa participării în cercetările de teren
organizate în timpul facultăţii. Am descoperit frumuseţea
cercetării sociologice împreună cu dânsul, echipa sa de
doctoranzi de la acea vreme şi colegii şi prietenii din studenţie.
Se cuvin de asemenea mulţumiri tuturor profesorilor din cadrul
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii
Bucureşti dar şi din cadrul Central European University,
programul Master of Arts Society and Politics, instituţii care au
contribuit substanţial la formarea mea ca sociolog. Mulţumiri şi
domnului profesor universitar Lazăr Vlăsceanu, Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti şi
domnului Sorin Cace, CS I al Institutului de Cercetare a
Calităţii Vieţii (ICCV), referenţi în cadrul comisiei de doctorat,
pentru sugestiile utile oferite.
Îi datorez mulţumiri domnului profesor coordonator
pentru sfatul său extraordinar de important pentru dezvoltarea
mea profesională, de a lucra împreună cu Manuela Sofia
Stănculescu, cercetător ştiinţific principal gr. I al Institutului de
Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română. Mulţumiri calde
Manuelei pentru tot, dar în special pentru încrederea,
profesionalismul şi dedicaţia cu care abordează fiecare proiect
de cercetare.
Mulţumiri colegilor şi colectivului de conducere al
Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, care mi-au dat şansa
să mă dezvolt într-un cadru stimulativ intelectual dar care oferă
în acelaşi timp libertate de configurare a traiectoriilor proprii
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profesionale. Mulţumiri domnilor profesori universitari doctori
Cătălin Zamfir şi Ioan Mărginean.
Pentru datele cantitative utilizate în teză mulţumirile
mele pentru întreaga echipă de coordonatori judeţeni şi
operatori de interviu ai Centrului Român de Modelare
Economică (CERME) dar şi pentru echipa de cercetători
CERME care a realizat asistenţa telefonică, curăţarea şi
validarea bazelor de date atât în 2009, cât şi în 2012. În acest
sens, doresc să mulţumesc Simonei Anton, Cătălinei IamandiCioinaru, Georgianei Neculau, Oanei Irina Popa (Fechete),
Andreei Trocea şi lui Bogdan Corad. În egală măsură
mulţumesc şi tuturor reprezentanţilor primăriilor care au
răspuns chestionarelor, interviurilor şi numeroaselor reveniri
telefonice realizate de echipa CERME.
Mulţumirile mele se îndreaptă şi spre grupul de experţi
în fonduri structurale/administraţie publică care au răspuns
interviurilor. Informaţiile şi opiniile primite din partea lor mi-au
fost deosebit de utile în elaborarea instrumentelor de cercetare
dar şi în analiza datelor de teren. De asemenea, deschiderea şi
entuziasmul lor faţă de tema de cercetare propusă m-au făcut
să cred şi mai mult în potenţialele contribuţii ale studiului.
Nu în ultimul rând aş dori să mulţumesc familiei mele.
Mulţumiri părinţilor, fratelui şi soţului meu care m-au încurajat
întotdeauna să-mi îndeplinesc obiectivele academice. Mulţumiri
speciale se cuvin soţului, mamei şi soacrei mele care au avut
grijă în lipsa mea de Alice. Fetiţa mea s-a născut în plin proces
de elaborare a tezei şi a făcut ca acest moment final să fie mult
mai frumos. Lucrarea a „crescut” odată cu ea şi îi este dedicată.
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Introducere:
de ce să studiem absorbţia fondurilor europene pentru
primăriile de comune din România?
Anul 2007. România intră în Uniunea Europeană şi se
pregăteşte plină de speranţe să acceseze fondurile europene.
Raporturile de evaluare pre-aderare a capacităţii de absorbţie a
României indică deficienţe, dar concluzionează că, la nivel
global, acestea ar putea fi depăşite (Oprescu et al., 2006).
Anul 2012. România este pe ultimul loc din punct de
vedere al absorbţiei fondurilor structurale între ţările Uniunii
Europene (Consiliul Fiscal, 2012: 43).2 După cinci ani de la
aderare, explicaţiile eşecului sunt diverse, dar printre cele mai
des întâlnite sunt: „birocraţia”, lipsa de „capacitate” a
beneficiarilor, salariile mici ale funcţionarilor care gestionează
fondurile europene, schimbările frecvente ale ghidurilor
solicitantului sau procedurile greoaie de achiziţii publice.
Majoritatea studiilor încearcă să explice ratele de
absorbţie scăzute din actuala perioadă de programare, fie la
nivel de stat, fie la nivel de program operaţional (Cace et al.,
2009; Cace et al., 2011; Zaman, 2009; Morovan, 2010; World
Bank, 2011, 2011a; Zaman, 2014).3 Zona beneficiarilor sau a
potenţialilor aplicanţi este mult mai puţin studiată (Stănculescu
et al, 2009; Toth et al, 2010; IPP, 2012). În acelaşi timp,
Rata de absorbţie pentru România, la nivelul lunii martie 2012, era de
17,3% şi include pre-finanţarea. (Consiliul Fiscal, 2012). Nu sunt luate însă
în calcul fondurile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul
European pentru Pescuit (FEP). Pentru calcule comparative, vezi Capitolul
4, Rezultatele, secţiunea privind factorii de mediu.
3 Fiecare program operaţional beneficiază de rapoarte de evaluare
intermediară (disponibile pe www.fonduri-ue.ro), iar la nivelul fondurilor
structurale s-a realizat o evaluare formativă (ACIS, 2010).
2
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analizele se concentrează pe fondurile structurale, fără să ia în
considerare fluxurile financiare importante din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală. Studiul de faţă contribuie la
dezvoltarea teoretică şi empirică a temei absorbţiei fondurilor
europene, prin concentrarea analizei la nivelul cererii de
fonduri.
În rândul beneficiarilor există multiple exemple de
succes. Anumite organizaţii non-guvernamentale accesează
fonduri structurale însumate de peste 34 milioane euro4. Unele
primării reuşesc să implementeze proiecte de 130 milioane
euro5, în timp ce alte primării nu atrag fonduri europene6.
Unele au personal înalt calificat, altele „trebuie să dea şapte
afară, ca să angajeze pe cineva la urbanism”. Unele participă la
cursuri de instruire pe tema fondurilor europene, dar totuşi
„nimeni de la noi nu ştie să scrie un proiect”. Această lucrare
analizează disparităţile de absorbţie la nivelul unui singur tip de
organizaţie publică: primăria de comună din România.

Cazul unei organizaţii neguvernamentale care a obţinut proiecte finanţate
prin POSDRU a căror valoare însumată reprezintă 34,6 milioane euro,
exemplu extras din Structural Consulting Group, 2014.
5 Interviu Klaus Johannis, în suplimentul ziarului Bursa, iunie 2014,
Reforma
sistemului
de
absorbţie
al
fondurilor
europene.
http://www.bursa.ro/_pdf/publicatii/fe_2014/supliment_fe_2014.pdf
(data accesării: 29 iunie 2014).
6 Vezi Capitolul 4, Rezultatele.
4
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