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CUVÂNT ÎNAINTE    Lucrarea de față cuprinde o colecție de sinteze elaborate de cercetători din cadrul Institutului de Economie Mondială. Acest institut, cu o bogată experiență în elaborarea de sinteze pentru promovarea produselor românești pe piețele internaționale, are ca misiune principală informarea factorilor de decizie cu privire la evoluția fenomenelor majore din economia europeană și mondială cu impact asupra României.  Colecția prezentată constituie răspunsul la o serie de probleme de importanță majoră, cu impact asupra evoluției economice românești, autorii oferind soluții pentru acestea. Astfel, lucrarea cuprinde un număr de 15 sinteze pe probleme precum: cauzele absorbției reduse a fondurilor europene, implicații ale unei eventuale ieșiri a Greciei din UE, piața mondială a energiei și dezvoltarea energiilor verzi în UE, piața mondială a grâului și perspective, regimul redevențelor și taxelor petroliere pe plan mondial, evoluția comerțului mondial, a investițiilor străine directe și grupul statelor BRICS-liderul țărilor emergente. Acest volum este primul dintr-o serie de volume elaborate de specialiști români în probleme de economie globală, scopul fiind o mai bună cunoaştere a fenomenelor și proceselor din economia mondială.  Simona Poladian și Napoleon Pop  
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RATA DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE 
 

Dr. Florin BONCIU 
Dr. Petre PRISECARU 

Dr. Simona POLADIAN 

DR. EUGEN ANDREESCU 

        
I. Cauze ale ratei reduse de absorbţie   1. Greşeli de concepere şi implementare a programelor opera-
ţionale, care sunt prea multe, au prea multe axe prioritare şi prea 
puţine fonduri alocate pentru start-up-uri (IMM) şi pentru infra-
structură. De asemenea, s-au stabilit cote de cofinanţare exagerate pentru proiectele implicând IMM-urile. Considerăm că s-au demarat cu mare întârziere programele operaţionale şi cadrul instituţional aferent (anul 2007 fiind practic unul pierdut). Deficiente mari de ordin instituţional, managerial şi organizaţional ale structurilor implicate în absorbţia fondurilor europene s-au manifestat permanent, mai ales ale unităţilor de management şi ale organismelor intermediare şi ele au fost legate îndeosebi de managementul instituţional şi de dotarea cu resurse umane şi de motivarea acestora. S-a constat că odată cu schimbarea unor miniştri s-au operat schimbări nejustificate în condu-cerea unor unităţi de management ale programelor operaţionale, care nu s-au bazat pe criterii de performanţă ci pe clientelism politic; 2. Una din cauzele majore ale ratei reduse de absorbţie ţine de 
calitatea resurselor umane, de personalul calificat şi de migraţia 
masivă a experţilor dinspre autorităţile de management înspre 
sectorul privat. Persoanele implicate în acest proces (autorităţi publice centrale şi locale, IMM-uri, ONG-uri) nu cunosc sau nu sunt interesate din cauza birocraţiei excesive de posibilităţile de finanţare oferite de UE prin fondurile structurale. Cum se poate motiva un funcţionar public al unei primării sau al unui Consiliu Judeţean să aplice pentru proiecte de mii şi sute de mii de euro din moment ce venitul său lunar nu depăşeşte câteva sute de euro? Situaţia este similară pentru ministerele de resort unde sunt autorităţi de management pentru programele operaţionale. Nu există personal calificat şi motivat care să evalueze proiectele 
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depuse, în număr foarte mare în cadrul unor axe prioritare. Autorităţile ar trebui să elaboreze un program eficient de resurse umane pentru funcţionarii publici ai acestui sector prioritar de dezvoltare a României; 3. Probleme majore sunt legate de legislaţia românească în special 
în domeniul achiziţiilor publice şi a parteneriatelor public-privat 
(PPP), dar şi legislaţia si politica fiscală şi cea financiară ar trebui 
schimbate corespunzător pentru a favoriza absorbţia. Dacă în primul caz, Guvernul a început demararea unor negocieri pentru realizarea unor modificări legislative în cadrul achiziţiilor publice, legislaţia pentru PPP rămâne ambiguă. O dezvoltare a parteneriatelor public-privat nu se va putea realiza fără o modificare a legislaţiei, care lasă loc de interpretări. În plus, actualele prevederi legislative nu sunt motivante pentru atragerea unor investiţii mari. Cadrul legislativ de sprijin al absorbţiei a fost unul deficitar şi îmbunătăţirea lui s-a făcut cu mare greutate, la fel ranforsarea instituţională, cum ar fi simplificarea 
şi ameliorarea legislaţiei legate de domeniul achiziţiilor publice şi creşterea expertizei instituţiilor implicate pentru a facilita activitatea beneficiarilor şi a contractorilor/furnizorilor de servicii atât din sistemul public, cât si din cel privat. Existenţa a 3 instituţii distincte, care au răspunderi diferite în procesul achiziţiilor publice, este de natură să complice considerabil procesul şi să menţină suprapuneri şi paralelisme de competenţe între activitatea fiecăreia dintre ele. S-a întârziat nepermis de mult cu adoptarea unor reglementări legislative constructive pentru valorificarea inteligentă şi flexibilă a oportu-nităţilor oferite de Parteneriatul Public-Privat, cu scopul demarării unor proiecte importante de investiţii pentru România. Formularea acestor reglementări a fost tergiversată mult timp şi trebuia să aibă acceptul Comisiei Europene, în sensul respectării legislaţiei armo-
nizate în domeniul concurenţei/ajutorului de stat, ca şi a reformelor întreprinse la nivel comunitar;  4. Impunerea unui procentaj ridicat pentru cofinanţare, de până la 50%, a reprezentat un obstacol major pentru realizarea de proiecte de către autorităţile publice locale, IMM-uri şi ONG-uri. De abia începând cu anul 2009 s-au luat de către ACIS unele măsuri de asigurare a prefinanţării pentru sectorul privat şi ONG-uri. Pentru asigurarea unui sistem realist de co-finanţare, re-finanţare şi de garantare/re-garantare a creditelor oferite beneficiarilor, în special din sectorul privat, era vitală impunerea unui sistem legal transparent, unificat si armonizat de 
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principii şi reguli pe care băncile să îl utilizeze în practica de acordare a pre- şi a co-finanţării. Comunitatea bancară prezentă în ţara noastră nu a fost în mod concludent suficient de receptivă în privinţa susţinerii co-finanţării proiectelor, în special pentru reprezentanţii sectorului IMM şi pentru proiectele de agricultură/dezvoltare rurală;  5. Un alt factor care împiedică absorbţia fondurilor europene îl 
reprezintă lipsa unei strategii de accesare a fondurilor europene la 
nivel local. Foarte puţine judeţe ale României au o astfel de strategie. Aceste documente trebuiau elaborate înainte de 2007, prin programele pe pre-aderare gen PHARE. În unele judeţe ale României nu există nici în prezent un astfel de document care să ghideze administraţiile locale în procesul accesării unor programe operaţionale. La nivelul 
administraţiei publice locale şi regionale lipseşte cultura 
parteneriatului în vederea accesării de programe şi de cooperare 
interregională şi transnaţională. Deşi majoritatea acestora sunt programe „soft” (proiecte legate de diseminarea informaţiei şi capacity building, cum ar fi organizarea de conferinţe, work-shopuri, vizite de studiu, diseminarea celor mai bune practici) acestea sunt cele mai importante;  6. Se resimte puternic lipsa unei recunoaşteri unitare şi a unei reglementări adecvate a furnizării activităţii de consultanţă pentru proiectele cu finanţare europeană, în sensul că nu a existat o departajare şi o clasificare adecvată a firmelor de consultanţă cu minimă expertiză anterioară în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi cu un portofoliu relevant, acumulat în perioada de pre-aderare. De asemenea nu s-a pus la punct un sistem viabil şi eficient de finanţare a activităţii de consultanţă pentru potenţialii beneficiari ai proiectelor. Birocraţia excesivă existentă şi relaţiile inadecvate între instituţiile implicate şi beneficiarii asistenţei au reprezentat o cauză principală de insucces. Au fost evidente neconcordanţele existente între structurile bugetelor locale şi cele ale proiectelor, cerinţele nerealiste şi modificările frecvente ale ghidurilor aplicantului, evaluările greoaie, subiective şi întârziate ale aplicaţiilor, relaţiile inadecvate între unităţile de management şi cele de implementare, dificultăţile mari întâmpinate de cererile de rambursare, raportările financiare pretenţioase şi diferite, introducerea de modificări de ultim moment ale caietelor de sarcini sau chiar anulări intempestive ale licitaţiilor mari pe axa 
tehnică organizate de ACIS, realizarea dificilă, cu cheltuieli mari şi 
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imposibil de recuperat, a documentaţiei proiectelor. Aplicaţiile realizate de autorităţile locale, de IMM-uri şi ONG-uri ar fi putut avea şanse de reuşită mai mari dacă s-ar fi desfăşurat în câteva etape preliminare de stabilire a eligibilităţii proiectelor;  7. Selectarea şi evaluarea proiectelor au fost şi ele un proces deficitar, începând chiar cu ghidurile aplicantului, demarate cu întârziere şi modificate uneori intempestiv, cu stabilirea criteriilor de acordare a punctajelor, cu modalităţile de selecţie a evaluatorilor şi cu procedurile de evaluare a proiectelor şi terminând cu timpul îndelungat de evaluare(proiecte de mare infrastructură fiind evaluate în doi ani). Pentru că în România a existat şi încă există o mare carenţă de evaluatori si de auditori ai proiectelor complexe cu granturi publice, ar fi trebuit să se apeleze imediat la licitarea părţii de selectare a proiectelor către societăţi specializate în domeniu din România sau UE; 8. Un alt factor important în ameliorarea accesării fondurilor 
europene, este chiar înţelegerea mecanismelor de funcţionare a 
Uniunii Europene la nivel local şi regional.  România, deşi este a doua ţară din centrul şi estul Europei ca şi populaţie, practic nu există 
în materie de lobby la Bruxelles. Cu câteva mici excepţii, România nu are reprezentanţe locale şi regionale, pentru sectorul privat, de stat sau pentru societatea civilă, fapt care arată dezinteresul acestora pentru afacerile europene. Înţelegerea deplină a mecanismelor specifice Uniunii este un factor esenţial în mărimea eficienţei accesării fondurilor structurale. Activitatea de lobby este importantă însă şi pentru simplificarea şi flexibilizarea unor proceduri sau pentru schimbarea rapidă a unor priorităţi de finanţare. 

 
II. Propuneri de îmbunătăţire a absorbţiei Fondurilor Europene  
A. Consideraţii generale 

• Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene trebuie privită atât din punct de vedere cantitativ (cât se primeşte din alocaţia pentru România), cât şi din punctul de vedere calitativ (în ce scop sunt utilizate aceste fonduri). De altfel, dacă facem de la început distincţia între scop şi mijloace, atunci trebuie să fie foarte clar că 
scopul este dezvoltarea localităţii, regiunii sau ţării, în vreme ce 
fondurile europene sunt doar unul dintre mijloace. 



RATA DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE 

 13 

Considerăm că ambele aspecte sunt importante şi că accentuarea laturii calitative ar putea mobiliza într-o mai mare măsură factorii politici, mediul privat şi societatea civilă. Pentru a accentua latura calitativă este necesar să se treacă în mod clar de la abordarea bazată pe accesarea de fonduri aproape ca un scop în sine (să accesăm cât mai multe fonduri) la abordarea bazată pe relaţionarea clară a proiectelor cu soluţionarea durabilă şi sustena-
bilă a unor probleme locale, regionale sau naţionale. Poate părea paradoxal, dar dacă se trece de la ideea: „cum să absorbim cât mai mulţi bani?” la ideea „cum să facem cât mai multe investiţii utile pentru creşterea economică?” nu ne mai gândim la cuantumul fondurilor absorbite, vom realiza proiecte concrete, materializate în elemente economice multiplicatoare, şi, prin aceasta, chiar vom absorbi mai multe fonduri. Această schimbare de abordare este mult mai importantă decât pare la prima vedere.  

• Soluţionarea reală şi, durabilă a unor probleme locale, regionale şi naţionale reprezintă în primul rând un act de voinţă 
politică şi de capacitate organizatorică a autorităţilor centrale şi 
locale, indiferent de cine guvernează la un anumit moment. Pe acest palier, interesul naţional nu trebuie să aibă nici un fel de culoare politică. România este în faţa unei şanse istorice iar ratarea ei va compromite pentru decenii integrarea reală în Uniunea Europeană. Un aspect foarte important este prioritizarea. Desigur că toate proiectele au utilitatea lor, dar unele au factor de multiplicare care fac inseparabile pentru celelalte. De aceea, la nivel decizional macroeconomic ar trebui să fie foarte clar ce proiecte au implicaţii 
majore pentru economie (gen infrastructură, competitivitate, inserţie pe piaţa muncii, etc.) şi ce proiecte sunt, de fapt, asistenţă socială (gen finanţări ONG, majoritatea proiectelor pe resursa umană, etc.).  

• Prioritatea zero este concentrarea pe proiectele de 
infrastructură, mai ales a celor finanţate din Fondul de Coeziune, dar şi a celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională. Acestea sunt proiecte de mari dimensiuni, cu caracter strategic, care pot genera efecte de antrenare în economie şi sunt, în principiu,  mai uşor de gestionat (mai puţine proiecte, de dimensiuni mari, faţă de mii de proiecte de mică amploare).  Acest domeniu poate reprezenta un mediu de testare a unor soluţii manageriale descrise mai jos. 
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Dacă se ia decizia politică de a sprijini implementarea acestor proiecte se vor selecta consultanţi internaţionali pentru a gestiona tot parcursul proiectului de la elaborare, la implementare, raportare, monitorizare, etc. Urmărirea permanentă, dacă este cazul zilnic,  de către factorii politici responsabili de domeniu poate garanta realizarea acestor proiecte. Ele pot genera locuri de muncă directe şi indirecte, comenzi pentru industria orizontală, dar, mai ales, rezolvarea celui mai important handicap al economiei româneşti, infrastructura de toate tipurile. Din punctul nostru de vedere România a ajuns într-un punct critic. Pur şi simplu ea nu se mai poate dezvolta economic şi nici să mai atragă investiţii străine productive fără o reţea modernă de infrastructură rutieră, de cale ferată, energetică, informaţională, navală, etc. Dacă statul nu poate susţine corespunzător gestionarea fondurilor europene atunci soluţia nu poate fi decât externalizarea manage-mentului şi execuţiei programelor, aşa cum Comisia Europeana a solicitat în repetate rânduri pentru POSDRU. 
• Definirea unor cerinţe minime (minimum requirements) pentru buna derulare a proiectelor. Acestea implică: 
- Clarificarea scopului fiecărui proiect (la ce foloseşte? ce rezolvă? pentru cât timp rezolvă? determină efecte de antrenare?) 
- Redactarea proiectului la standarde internaţionale prin utilizarea de consultanţă adecvată. În acest sens se impune, introducerea unor principii de management de tip „zero defecte”, deci proiecte care formal nu pot fi respinse. 
- Asigurarea personalului adecvat ca număr şi calificare la nivelul Autorităţilor de Management şi Organismelor Inter-mediare sau trecerea acestora în domeniul privat. În acest sens este necesară renunţarea la aplicarea unor normative arbitrare privind numărul de personal şi salarizarea. Aceste organisme vor avea atâţi oameni cât este nevoie conform standardelor internaţionale şi plătiţi corespunzător. 
- Asigurarea de la început a sumelor necesare co-finanţării, 

avansului, etc. 
- Implementarea unui audit permanent, inclusiv prin mijloace informatice, astfel încât să existe „Zero greşeli”. Eventuale erori 
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se identifică instantaneu şi se corectează, scopul nu este vânarea de greşeli, ci realizarea de proiecte eligibile. 
• În vederea transpunerii în practică a celor de mai sus este necesar ca să se facă o estimare, pe bază de consultanţă internaţională, a necesităţilor materiale, umane şi financiare. Doar după asigurarea acestor condiţii se trece la acţiune, altfel totul este o listă de deziderate şi angajamente. 
• O altă propunere priveşte stabilitatea cadrului de reglementare a implementării proiectelor. Acesta trebuie să fie stabil, iar eventualele corecţii să se facă în mod transparent, cu participarea tuturor părţilor implicate. 
• În cazul proiectelor mici (de tipul celor pentru resurse umane) este necesar ca ele să facă parte dintr-un master plan, deci părţi ale unui întreg şi nu proiecte întâmplătoare care au ca element comun doar domeniul. Acest master plan se poate elabora la nivel de regiune/ localitate în aşa fel încât să se poată estima efectul cumulat al realizării proiectelor individuale. 
• Realizarea la nivel de regiuni sau localităţi a unor planuri de 

dezvoltare care privesc toate aspectele: infrastructură, valorificarea resurselor locale, reabilitarea sau construcţia de utilităţi, formarea forţei de muncă, etc. După realizarea acestui plan de dezvoltare la care pot participa factori de decizie din mai multe localităţi, se pot defini proiecte concrete, pe diferite axe, care vor fi depuse pentru finanţare către diverse fonduri. Prin intermediul unui colectiv de coordonare constituit ad-hoc cu participarea autorităţilor implicate se poate monitoriza şi coordona implementarea unor proiecte individuale care însă sunt parte a unui „mozaic”. 
• În cazul proiectelor adresate sectorului IMM sau mediului rural, trebuie să se plece de la premisa că solicitanţii nu ştiu şi nu trebuie să ştie cum să scrie şi să monitorizeze proiecte. După validarea scopului unui proiect, scrierea acestuia şi toată partea administrativă trebuie să fie orientată către firmele de consultanţă incluse în sistemul monito-rizării permanente descris mai sus. În acest fel viteza de reacţie este instantanee iar problemele pot fi soluţionate operativ. 
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• Pe bază de simulare se poate estima care ar fi costul acestei abordări, experienţa internaţională arată că este undeva la 3 – 5 % din valoarea proiectului solicitat. Pentru factorii politici întrebarea este dacă merită să cheltuieşti din resurse proprii între 3 – 5% dintr-o sumă alocată, având însă garanţia că vei absorbi 100% din suma respectivă. Considerăm că răspunsul nu poate fi decât pozitiv. Implementarea metodei de audit permanent descrisă mai sus ar putea avea drept consecinţă renunţarea la procedurile de achiziţii publice standard şi acordarea unei priorităţi absolute realizării proiectului. Monitorizarea permanentă, zilnică, permite achiziţii directe, şi, în general, subordonarea oricărui principiu sau reglementare reali-zării proiectului. Aici este marea problemă: chiar ne dorim să absorbim fonduri europene şi să ne concentrăm pe creşterea economică sau ne legăm de proceduri, numărul de exemplare din documente, etc.? Răspunsul trebuie să fie tranşant şi implementarea riguroasă. Altfel, se vor realiza doar proiecte de suprafaţă, clientelare, cu factor de multiplicare şi dezvoltare redus, irosindu-se cea mai importantă oportunitate a acestui deceniu. 
B. Propuneri punctuale de creştere a gradului de absorbţie 

1. Pe direcţia creşterii eficienţei organismelor intermediare - Asigurarea resurselor umane necesare activităţilor de evaluare şi 
supervizare a proiectelor. Numărul actual de proiecte care revine pe un angajat al organismelor intermediare nu permite un flux normal de activitate, de la rezumarea evaluărilor intermediare şi finale la elemente formale conducând la blocaje inerente. Această problemă a fost accentuată de blocarea angajărilor, un criteriu care funcţionează în acest caz contrar ideii de atragere de fonduri suplimentare. 
- Asigurarea unor condiţii de muncă propice pentru desfăşurarea 
activităţii. Actualmente spaţiile de lucru din organismele inter-mediare sunt extrem de aglomerate, personalul fiind practic invadat de dosare. Această chestiune ar trebui privită nu ca o dificultate, ci, din contră, ca o oportunitate de atragere foarte simplă de fonduri structurale (chiar pentru dezvoltarea acestor spaţii); 
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- Asigurarea unui nivel de salarizare a personalului din organismele 
intermediare corelat cu cel al celor din proiectele finanţate. Diferenţele actuale de salarizare (care merg pană la 10 ori) conduc la lipsa de motivaţie din partea personalului şi chiar la corupţie (în condiţiile în care o persoană cu 300 euro pe lună are răspundere pentru milioane de euro). Dacă problema aceasta nu se poate rezolva în schema salariului unic, va trebui să fie creat un cadru special al angajaţilor organismelor intermediare sau chiar să se recurgă la firme private care să desfăşoare o bună parte din aceste activităţi. 

2. Pe direcţia simplificării aplicaţiilor de proiecte   
- În numeroase cazuri pot fi create proiecte tip care pot reduce semnificativ efortul de elaborare din partea aplicanţilor, optimi-zând totodată structura resurselor. Astfel de proiecte tip (de exemplu proiecte de pregătire permanentă, proiecte de canalizare pentru mediul rural, proiecte standard de implementare sisteme informatice pentru IMM) pot fi asociate unor masterplanuri de dezvoltare pe domeniile respective.  
- Includerea în aplicaţiile de proiecte a capitolelor referitoare la obiectivele orizontale (exemplu protecţia mediului) numai acolo unde acestea sunt relevante.  
- Reducerea semnificaţiei activităţilor de diseminare, atunci când acestea nu îşi au locul. Dincolo de banii irosiţi pentru proiecte cu finalităţi simple şi de efortul de implementare, se produce actualmente un imens zgomot comunicaţional care nu serveşte în nici un fel proiectelor propriu-zise sau dezvoltării României.  

3.  Pe direcţia motivării personalului din sectorul public pentru 
elaborarea şi implementare a proiectelor de fonduri structurale  

- În condiţiile actuale în care o persoană din administraţia publică locală sau centrală se implica într-un proiect de fonduri structurale de ordinul milioanelor de euro ea ar primi bonusuri de câteva sute de lei lunar. Dacă dezechilibrul major între motivaţia financiară, efort şi răspunderea pe care o presupune un astfel de proiect nu poate fi rezolvat din raţiuni egalitariste, atunci statul român trebuie să conceapă un cadru al fondurilor structurale orientat exclusiv către sectorul privat.  
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4.  Pe direcţia identificării şi finanţării unor clustere de proiecte 
de interes strategic    Această identificare ar trebui să aibă la bază o abordare prospectiv consultativă cu actorii din sistemul public şi privat, urmată de studii de fezabilitate. În plus este necesară crearea unui cadru de evaluare pentru clustere de proiecte complementare evaluărilor proiect cu proiect.  

5. Activitatea de programare a perioadei 2014-2020 trebuie să se bazeze nu doar pe activitatea şi expertiza din cadrul  Ministerului Afacerilor Europene ci şi pe contribuţia şi competenţa deosebită a reprezentanţilor societăţii civile, pentru a stabili priorităţi strategice de dezvoltare economică şi socială în concordanţă cu nevoile reale ale ţări şi cu obiectivele Strategiei Europa 2020. 
C. Rolul băncilor în finanţarea proiectelor Băncile pot avea un rol de impulsionare mai mare în absorbţia de fonduri europene.  

• În primul rând, băncile prin experienţa lor, pot ajuta în procesul de evaluare la proiectelor atât a celor aparţinând firmelor mici şi mijlocii, cât şi a celor aparţinând autorităţilor locale. 
• În al doilea rând, băncile pot contribui la accelerarea execuţiei proiectului, prin acordarea de prefinanţări, până la aprobarea sumelor din fondurile UE. Acestea pot să fi de circa 10% din alocarea totală care este aprobată de UE. 
• Băncile ar putea co-finanţa proiecte deoarece nu toate cheltuielile proiectului sunt eligibile pentru finanţare de la UE, ceea ce ar putea însemna o importantă oportunitate pentru bănci. Băncile au un avantaj comparativ în special pentru proiecte destinate firmelor mici şi mijlocii. Referitor la România, Programul Operaţional pentru Competitivitate Economică are o alocare anuală de 430 de milioane de euro din care 85% cofinanţare din fonduri europene.  

III. Recomandări 1. Creşterea rolului asociaţiilor bancare. Acestea pot să se concentreze pe identificarea unui set de indicatori pentru ca aspectele financiare ale proiectelor să fie analizate rapid de 
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Autorităţile de Management în vederea reducerii numărului de proiecte ne-eligibile; 2. O mai bună cooperare între bănci şi Autorităţile de mana-
gement, acestea din urmă să se concentreze pe formularea de obiective strategice ale programelor individuale, reglementarea de proceduri şi control mai simple. Consultări periodice între cele două părţi ar permite băncilor să estimeze cu o marjă de eroare mai mică necesităţile de creditare şi să înţeleagă criteriile pentru proiectul aprobat. Asemenea criterii ar trebui discutate şi stabilite în cooperare între cele două părţi. 3. Asigurarea unei finanţări mai  consistente de către băncile 
comerciale a proiectelor cu fonduri europene. Deja sunt multe bănci care şi-au manifestat un interes şi o preocupare sporită în domeniu. În faza de evaluare, băncile ar trebui să publice o “scrisoare de confort” după analiza proprie a  proiec-tului. Această “scrisoare” ar obliga băncile să finanţeze pentru o perioadă de 3 luni proiectul în cauză.  4. Crearea unui mediu prietenos pentru instrumentele ban-
care inovative. Autorităţile naţionale trebuie să încurajeze dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru atragerea băncilor spre o serie de sectoare eligibile pentru fondurile structurale.  5. Implicarea băncilor comerciale ca organisme intermediare 
poate fi considerată o opţiune pe termen mediu. Serviciile oferite de bănci se pot extinde şi la partea administrativă (primirea aplicaţiei şi analiza viabilităţii proiectului), pe măsură ce proiectul avansează şi la urmărirea implementării acestuia în numele Autorităţii de Management. Totuşi, orice schimbare în structura managerială a absorbţiei de fonduri europene trebuie să fie reanalizată de  autorităţile de auditare şi validată de Comisia Europeană, deoarece are la bază evitarea blocajelor în procesul de absorbţie. Mai mult, orice conflict de interese trebuie analizat cu atenţie şi evitat. 6. Procedura de selecţie pentru bănci ca organisme interme-
diare. Procesul de analiză a proiectului trebuie să fie structu-rat, transparent, şi în conformitate cu standardele europene.   
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ANEXĂ: SITUAŢIA FONDURILOR ALOCATE DE U.E. ŞI GRADUL LOR DE ABSORBŢIE 
Noile state 

membre 2007-2013 2010 2011 
miliarde 

euro 
% din  
PIB-ul 

pe 
anul 
2010 

% 
din 

total 

miliarde 
euro 

% 
din 
PIB 

miliarde 
euro 

%  
din 
PIB 

TOTAL din care: 178,1 19,0 100,0 25,6 2,7 27,1 2,7 Bulgaria 6,9 19,3 3,8 1,0 2,9 1,1 3,0 Republica Cehă 26,7 18,3 15,0 3,8 2,6 4,0 2,6 Estonia 3,5 25,0 1,9 0,5 3,5 0,5 3,6 Cipru 0,6 3,7 0,4 0,1 0,5 0,0 0,3 Letonia 4,6 27,7 2,6 0,7 3,9 0,7 4,2 Lituania 6,9 26,7 3,9 1,0 3,8 1,1 3,9 Ungaria 25,3 26,2 14,2 3,6 3,8 3,8 3,8 Malta 0,9 14,5 0,5 0,1 2,1 0,1 2,0 Polonia 67,3 19,0 37,8 9,4 2,7 10,0 2,7 
România 19,7 16,0 11,0 3,1 2,5 3,3 2,5 Slovenia 4,2 11,7 2,4 0,6 1,7 0,6 1,7 Slovacia 11,6 17,6 6,5 1,7 2,5 1,8 2,5 

ALTE FONDURI        Dezvoltare rurală 37,6 4,0 …. 5,6 0,6 5,5 0,6 Pescuit 1,4 0,1 … 0,2 0,0 0,2 0,0 Altele 217,0 23,2 … 31,4 3,4 32,8 3,3  miliarde 
euro 

% din  
PIB-ul 

pe 
anul 
2010 

% 
din 

total 

miliarde 
euro 

% 
din 
PIB 

miliarde 
euro 

% 
din 
PIB 

TOTAL 
BUGETE UE din care: 975,8 8,0 100,0 141,0 1,2 143,0 1,1 Fonduri structurale pentru creştere şi convergenţă 346,1 2,8 35,5 49,4 0,4 50,6 0,4 

Dezvoltare rurală 96,4 0,8 9,9 14,4 0,1 14,4 0,1 Pescuit 4,3 0,0 0,4 0,6 0,0 0,7 0,0 Altele 446,8 3,7 45,8 64,4 0,5 65,7 0,5 Sursa: The European Bank Coordination („Vienna”) Initiative, 16-17 march 2011, Brussels




