Raport de Monitorizare
a gestiunii fondurilor structurale în România
Realizat în cadrul programului pilot

~ Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării
integrităţii utilizării fondurilor structurale în România ~
Ianuarie 2007- August 2008

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 de ţări.
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală,
toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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Descrierea proiectului
Proiectul Crearea unei reţele naţionale de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării
fondurilor structurale în România, este finanţat prin programul PHARE Societatea Civilă 2005 şi se
desfăşoară pe o perioadă de 10 luni decembrie 2007 – septembrie 2008, în Bucureşti şi alte 7
locaţii, reprezentative pentru cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Proiectul este
implementat de Transparency International Romania în parteneriat cu Autoritatea de Audit
din cadrul Curţii de Conturi a României.
Activităţile proiectului sunt structurate pe două componente care răspund celor două
obiective specifice. Prima urmăreşte, crearea unei reţele de ONG-uri şi capacitarea acesteia
pentru monitorizarea cheltuirii fondurilor europene, prin oferirea de expertiză străină (din state
devenite membre ale UE în 2004) şi naţională (din partea Autorităţii de Audit şi a TI-Romania),
în cadrul unei sesiuni de training pentru reprezentanţii acestora. Tot în cadrul acestei
componente este prevăzută redactarea unui Ghid de integritate în execuţia contractelor derulate
cu fonduri europene şi construirea unui spaţiu virtual care să asigure permanenta comunicare
între membrii reţelei.
Cea de-a doua componentă vizează stabilirea unui mecanism, alternativ celui public, de
monitorizare a utilizării fondurilor structurale. În acest sens s-a realizat o monitorizare cu privire
la contractele derulate de consiliile judeţene începând cu 2007. Rezultatele monitorizării
constituie suportul pentru dezbaterea asupra instrumentelor folosite şi pentru elaborarea unei
propuneri de politică şi strategie în vederea asigurării integrităţii folosirii fondurilor structurale.
Finalul proiectului este marcat de o conferinţă de presă, în vederea lansării rezultatelor şi
instrumentelor proiectului.
Obiectivul vizat este acela de a întări rolul de advocacy al societăţii civile în susţinerea
statului de drept, prin stabilirea unui mecanism de monitorizare a cheltuirii fondurilor europene
pentru organizaţiile watch-dog centrale şi locale, care beneficiază şi de recomandarea Autorităţii
de Audit – entitate cu atribuţii în acest domeniu.
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Context
Una dintre provocările cu care se confruntă România în calitate de stat membru, rezidă
în gestionarea corectă şi eficientă a fondurilor europene - atât din perspectiva autorităţilor
publice care vor coordona administrarea acestor resurse financiare, cât şi din perspectiva
beneficiarilor propriu-zişi ai acestor fonduri.
O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană, politicile prioritare la nivel
comunitar devin în consecinţă, priorităţi la nivel naţional. România se vede pusă astfel, în faţa
unor noi provocări ce derivă, pe de o parte, din decalajele în relaţia cu celelalte state membre,
iar pe de altă parte din problematici existente la nivel naţional, cum ar fi competitivitatea şi
capacitatea administrativă scăzută, capital fizic şi uman insuficient şi capacitatea de inovare
redusă.
În consecinţă, una dintre modalităţile de a face faţă acestor provocări, constă în
capacitatea de a asigura un cadru integru în administrarea acestor finanţărilor alocate de
Comisia Europeană prin instrumentele structurale.
În cadrul acestui proiect au fost puse bazele unei reţele naţionale de 12 ONG-uri care
să monitorizeze, alături de Autoritatea de Audit, stadiul de pregătire - din perspectiva
standardelor de integritate – a autorităţilor responsabile pentru coordonarea, managementul,
precum şi implementarea propriu-zisă a fondurilor structurale. Crearea reţelei naţionale de
ONG-uri s-a realizat printr-un proces de selecţie, care la final a reunit 12 coordonatori locali
reprezentativi pentru organizaţii neguvernamentale având ca misiune promovarea statului de
drept, promovarea integrităţii publice, a transparenţei, responsabilităţii şi a luptei împotriva
corupţiei.
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Reţeaua de monitori
Nr.
Ctr.
1.
2.

3.
4.

5.

ONG

Regiunea de dezvoltare 1
Asociaţia
pentru
CĂJVĂNEANU RADU
Protecţia Consumatorilor
ŞERBAN
(APC) Botoşani
Şanse Egale pentru
DINA LOGHIN
Femei (ŞEF) Iaşi
Regiunea de dezvoltare 2
Asociaţia
Pro
Democraţia
Club CIPRIAN BOBEICĂ
Focşani
Asociaţia
Pro
Democraţia Club Brăila
MARIANA BÂTCĂ
APD Brăila
Regiunea de dezvoltare 3
Asociaţia
“Târgovişte
RALUCA ANTONE
pentru Europa”

6.

Asociaţia Civitas 2005

7.

Asociaţia
Craiova

8.

9.

10.
11

12

Coordonator local

PAUL NICOARÂ

Regiunea de dezvoltare 4
Dominou
CĂTĂLIN PETRESCU

Regiunea de dezvoltare 5
Centrul
de
Resurse
pentru
Organizaţiile ALEXANDRU
Non-Profit din Oltenia
CLAUDIU PANĂ
CRONO
Regiunea de dezvoltare 6
Biroul pentru Consiliere
pentru Cetăţeni Cluj ANCA LESPUC
Napoca
Regiunea de dezvoltare 7
Asociaţia
Pro CARMEN
ANDREEA
Democraţia Club Braşov RĂCHITEANU
Asociaţia
Sighişoara
Durabilă
HANS HEDRICH
Grup de Iniţiativă Civică
Regiunea de dezvoltare 8
Asociaţia pentru
Tranziţie Urbană
DIANA CULESCU
Bucureşti

Judeţele Monitorizate
Judeţele Botoşani, Suceava,
Neamţ
Judeţele Iaşi, Bacău, Vaslui

Judeţele Buzău, Vrancea,
Galaţi
Judeţele Brăila,
Constanţa

Tulcea,

Judeţele Argeş, Dâmboviţa,
Prahova
Judeţele
Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa
Judeţele Dolj, Olt, Vâlcea,
Gorj, Mehedinţi
Judeţele
Arad,
Timiş,
Caraş-Severin, Hunedoara
Judeţele Bihor, Sălaj, Cluj,
Bistriţa
Năsăud,
Maramureş, Satu Mare
Judeţele
Covasna

Sibiu,

Braşov,

Judeţele
Harghita

Alba,

Mureş,

Consiliul Judeţean Ilfov,
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureşti
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Metodologia de monitorizare
Un prim obiectiv al acestei reţele a fost să monitorizeze gestiunea fondurilor
structurale de către autorităţile publice în intervalul ianuarie 2007 – august 2008, din care să
rezulte o primă analiză a gradului de integritate în utilizarea fondurilor structurale în România.
În acest sens, a fost elaborată o metodologie de monitorizare pilot, având la bază
mecanismul public de monitorizare, utilizată de către coordonatorii locali la nivelul regiunilor
de dezvoltare din care fac parte. Această strategie de monitorizare s-a bazat pe următoarele
instrumente de monitorizare:
•

transmiterea de cereri de informaţii în baza Legii 544/2001, Legea liberului acces la
informaţii de interes public. Coordonatorii locali au transmis un număr de aproximativ 100
de cereri de informaţii către 41 de Consilii Judeţene, 8 Comitete de Monitorizare,
Comitete Regionale de Planificare Strategică şi Corelare, Asociaţii de Dezvoltare
Regională şi Autorităţi de Management.

•

consultarea paginilor de internet a autorităţilor publice supuse monitorizării

•

monitorizarea presei locale

•

Participare în cadrul întâlnirilor Comitetelor de Monitorizare şi Comitetelor Regionale
de Planificare Strategică şi Corelare

Punerea în practică a strategiei de monitorizare drepturi petiţionare, a avut în vedere:
•

dreptul la buna administrare – transpus în Tratatul de Aderare, prevăzut în art. 41 din
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

•

Legea 161/2003 privind incompatibilităţile şi conflictul de interese

Monitorizarea a avut aşadar în vedere, evaluarea respectării standardelor de integritate
în administrarea fondurilor structurale de către instituţiile şi autorităţile publice la nivel

central, care au competenţe de coordonare şi gestionare a asistenţei structurale, respectiv
Autorităţile de Management, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,
Comitetele de evaluare, Consiliul pentru Dezvoltare regională, Organisme Intermediare şi
Autoritatea de Certificare şi Plată, dar mai ales de către beneficiarii eligibili ai finanţării
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nerambursabile, din administraţia publică locală, Consiliile Judeţene şi Asociaţiile de
dezvoltarea intercomunitară.

Subiecţii monitorizării
Categorii de instituţii monitorizate:


Beneficiari eligibili şi grupuri ţintă la nivel local/regional: Consilii Judeţene în
calitate de beneficiar individual, beneficiar partener sau/şi prin participare în
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (Legea 215/2001 republicată)



Organisme intermediare la nivel regional: ADR-uri (Legea 26/2005)



Autorităţi de Management şi beneficiari la nivel central



Comitetele de Monitorizare, Comitetele de evaluare, Comitetele Regionale de Evaluare
Strategică şi Corelare din cadrul Programului Operaţional Regional

Categorii de angajaţi din sectorul public:


Funcţionari publici şi angajaţi contractuali din instituţiile cu atribuţii de management,
instituţii beneficiare, organisme intermediare



Persoanele desemnate/selectate în Comitetele de Evaluare, Comitetele de
Monitorizare şi Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare

Obiectul supus monitorizării
•

Respectarea atribuţiilor conform prevederilor legale în vigoare de către instituţiile
responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor structurale

•

Respectarea standardelor de integritate de către entităţile responsabile în cadrul fiecărei
etape din managementul fondurilor structurale: programare, implementare, evaluare,
monitorizare.
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Comitetul de Monitorizare

Autoritate de Management

Organism monitorizat

Aspectele supuse monitorizării

Obiectul monitorizării

•

Criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor elaborate de către AM

•

lista proiectelor aprobate

•

Rapoartele întocmite în urma efectuării controalelor la faţa locului

•

Raportările transmise către Autoritatea de Plată cu privire la sume necuvenite sau neutilizate

•

Respectarea principiului parteneriatului 1 în etapele de programare, implementare, evaluare, monitorizare - organizarea de
consultări publice, instrumentele de informare utilizate asupra consultărilor, feedbackul rezultat în urma consultărilor în cadrul
elaborării PO, constituirea Comitetelor de Monitorizare (selecţia membrilor şi procedurile de lucru), organizarea activităţii de
comunicare publică – informaţiile puse la dispoziţie, actualizare lor şi modul în care răspund grupurilor ţintă.

•

Asigurarea informării publicului, mass-media şi a beneficiarilor prin consultări publice şi alte mijloace de informare

•

Evaluarea intermediară a PO

•

Constituirea Comitetelor de Monitorizare: anunţul public de selecţie a membrilor CM cu respectarea principiului parteneriatului

•

Angajarea evaluatorilor independenţi responsabili pentru evaluarea tehnică şi financiară

•

Componenţa CM – respectarea principiului reprezentativităţii partenerilor şi autorităţilor

•

Examinarea şi aprobarea criteriilor de selecţie elaborate de AM, în cel mult 6 luni de la aprobarea PO

•

Analiza periodică a progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor programului pe baza documentelor de la AM şi
recomandările astfel rezultate

•

Minutele întâlnirilor

1 Parteneriatul include elaborarea, punerea în aplicare, supravegherea şi evaluarea programelor Operaţionale,
REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
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Beneficiar – Consilii Judeţene, Asociaţii de
Dezvoltare Intercomunitară.

Organisme Intermediare

Comitetele Regionale de Planificare Strategică şi Corelare (CRESC) şi Consiliile
pentru Dezvoltare Regională

•

•

Componenţa CRESC – membri titulari
şi supleanţi, declaraţiile semnate de aceşti
membri: Numele, prenumele, profesia,
pregătirea persoanelor numite în
CRESC, Declaraţia de Interese a
acestora.

Informaţii cu privire la constituirea şi componenţa CRESC se găsesc pe websiteurile ADR-urilor.

Componenţa Consiliilor de Dezvoltare
Regională, hotărârile adoptate de aceste
consilii

Lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul POR este aprobată prin Hotărâre,
în urma evaluării strategice. Prin evaluarea strategică este verificată corelarea cu
strategia de dezvoltare a regiunii, document public din oficiu, ce poate fi găsit pe

•

Lista proiectelor prioritare în vederea
finanţării
în
cadrul
POR,
corespunzătoare
obiectivelor
de
dezvoltare regională

•

Strategia de dezvoltare a regiunii

•

Persoanele care evaluează eligibilitatea
tehnică şi financiară a proiectelor depuse
de către solicitanţi - declaraţiile de
interese, numele, prenumele, profesia,
pregătirea.

•

Respectarea transparenţei şi informării în
lansarea cererilor de proiecte

•

Rapoartele efectuate în urma verificărilor
la faţa locului la beneficiar – cerere acces
informaţii publice

http://www.nordvest.ro/genpage.aspx?pc=por_CRES.aspx
CRESC-urile sunt constituite prin decizii ale Consiliilor de Dezvoltare Regională,
numirea şi revocarea membrilor CRESC se face prin hotărâre a Consiliului de
Dezvoltare Regională

website-urile ADR-urilor: (www.adrvest.ro)

Organismele intermediare monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar
proiectele depuse de către solicitanţi şi efectuează controlul execuţiei proiectelor
finanţate prin fonduri structurale

Elaborarea proiectelor
Solicitare
•

Portofoliul de Proiecte existent la nivelul
judeţului

•

Strategia de dezvoltare existentă la
nivelul judeţului

Observaţii
De avut în vedere proiectele eligibile prin finanţare din Fonduri Structurale –
FEDR, FSE (informaţie publică din oficiu - CJ

Informaţie publică din oficiu, de avut în vedere corelarea dintre obiectivele
respectivelor proiecte în curs de elaborare sau elaborate de către CJ şi obiectivele de
dezvoltare existente la nivelul judeţului, regiunii.
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•
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Lista
proiectelor
în
curs
de
elaborare/elaborate/
respinse/acceptate/iniţiate de către
Consiliul Judeţean, eligibile finanţării
prin fonduri structurale

Copie a Cererii de finanţare. depusă spre
finanţare
Organismului
Intermediar/Autorităţii de Management
în cadrul Programului Operaţional de
către Consiliul Judeţean în calitate de
beneficiar eligibil.

Lista proiectelor depuse spre finanţare pot fi solicitate prin cerere de informare.

Din lista de proiecte primită în urma răspunsului la cererea de informaţii, cererile de
finanţare pentru proiectele relevante (cuprinzând întreaga documentaţie) pot fi
solicitate prin cerere de informare.

Propunerea de proiect este depusă de către solicitant (Consiliul Judeţean) Autorităţii
de Management sau Organismului Intermediar, în funcţie de Programul
Operaţional în cadrul căruia se oferă finanţarea.

Cererea de finanţare este protejată de drepturile de autor, poate fi accesată după
aprobare.
•

Numărul de consultări publice realizate
în stadiul de elaborare al proiectului
eligibil spre finanţare în cadrul
Programului Operaţional, participanţii la
aceste consultări publice, precum şi
minutele acestor şedinţe.

•

Copie după Nota justificativă sau
raportul ce cuprinde nevoile, utilizat la
elaborarea bugetului-secţiunea cheltuieli.

•

Nota justificativă sau referatul de
aprobare a necesarului de lichidităţi în
vederea asigurării din timp a resurselor
financiare implementării proiectului
depus de către CJ prin cerere de
finanţare
în
cadrul
Programului
Operaţional.

Administraţia publică locala, în calitate de beneficiar major al finanţării prin fonduri
structurale, are obligaţia de a organiza consultări publice atât în etapa de planificare,
elaborare a proiectului, cât şi în etapele subsecvente de implementare a proiectului.
În urma acestei solicitări poate fi evaluat eventual feed-back-ul şi modul în care s-a
ţinut cont de recomandările primite pe durata şedinţelor, în cazul în care aceste
informaţii sunt cuprinse în minutele şedinţelor.)

Identificarea corespondenţei între nevoile comunităţii şi obiectivele proiectului
propus spre finanţare/finanţat

Asigurarea din timp a resurselor financiare necesare implementării proiectului (- L
544/2001) - se utilizează la elaborarea bugetului, secţiunea venituri.

Implementarea proiectului
•

Documentele
de
confirmare
a
cofinanţării în cadrul Proiectului
aprobat spre finanţare prin Programul
Operaţional

•

Hotărârea Consiliului Judeţean de
aprobare a cheltuielilor prevăzute în
proiectul înaintat spre finanţare de către
Autoritatea de Management prin PO

benefic
iar
individ
ual,
benefic

Beneficiar – Consilii Judeţene, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.
Consiliile Judeţene în calitate de beneficiar individual, beneficiar partener sau/şi prin participare în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (Legea 215/2001 republicată)

•

Identificarea modalităţilor de cofinanţare (dacă şi cum au fost identificate resursele
financiare necesare implementării proiectului, dacă a existat un plan de cofinanţare document ce însoţeşte cererea de finanţare)

Document ce însoţeşte cererea de finanţare

•

•

•

Studiul de fezabilitate pentru lucrările de
construire/ reabilitare prevăzute în
cadrul proiectului

Copie după Acordul de parteneriat
încheiat de către Consiliul Judeţean şi
partener în calitate de solicitant în
vederea implementării proiectului depus
spre finanţare prin PO

Programul Anual al Achiziţiilor Publice
(PAAP)

Document ce însoţeşte cererea de finanţare

Numărul total al parteneriatelor, al partenerilor socio-economici – instituţii
partenere, societăţi comerciale partenere – declaraţie de interese şi de avere, dacă
promovarea parteneriatelor cu societatea civilă este încurajată)

Informaţie publică din oficiu

•

Contractele de achiziţii publice: societăţile comerciale contractate, acţionarii acestor SC - declaraţie de avere, Respectarea
procedurilor privind achiziţiile publice pentru obţinerea de produse, servicii, lucrări ce au în vedere implementarea proiectului
finanţat prin fonduri structurale (Programul anual al achiziţiilor publice; Documentaţii de atribuire şi documentaţii de concurs;
Corespondenţă privind activitatea de licitaţii publice; Contracte de achiziţii publice; Rapoarte privind monitorizarea atribuirii
contractelor de achiziţie publică) 2

•

Numărul şi valoarea serviciilor subcontractate (cheltuieli eligibile conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin PO, Hotărâre nr. 759/2007, informaţii cuprinse în acordul de parteneriat)

•

Măsurile de informare, comunicare utilizate în promovarea proiectului şi responsabilizarea cetăţenilor, a beneficiarilor şi
grupurilor ţintă – panouri informative, evenimente de promovare, informare, emisiuni radio, TV (obligaţie contractuală)

Monitorizarea proiectului
•

Hotărârea Consiliului Judeţean privind
desemnarea persoanei ce reprezintă
instituţia în calitate de membru în cadrul
Comitetului
de
Monitorizare
a
Programului Operaţional

Informaţie publică din oficiu
(declaraţie de avere, declaraţie de interese)

Evaluare – Raportare

Beneficiar

•

Copie după rapoartele de progres
înaintate de Consiliul Judeţean în calitate
de beneficiar al finanţării
în
implementarea proiectului
către
Organismul Intermediar

Acestea sunt depuse concomitent cu rapoartele de progres şi previziunile legate de
fluxurile financiare din trimestrul următor.

Ion GEORGESCU, Codru Vrabie, Instrumente de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, Centrul de Resurse Juridice şi
Institutul de Politici Publice, Ed. Cornelius 2006, Bucureşti.
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Concluziile monitorizării gestiunii fondurilor structurale
Ianuarie 2007- August 2008
I. Concluzii generale

Stadiul accesării fondurilor structurale în 2007

Conform datelor oferite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, autoritate responsabilă
pentru coordonarea asistenţei nerambursabile în relaţia cu UE, prin Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale, până la data de 15 iunie 2008 în cadrul celor 7
Programe Operaţionale, au fost depuse 1.287 de proiecte, însumând o valoare de 15,065
miliarde lei, din care au fost aprobate 281 în valoare de 9 miliarde de lei. 23 de contracte de
finanţare au fost încheiate cu beneficiarii, valoarea acestora fiind de 205 milioane euro. 3 Datele
furnizate nu cuprind însă şi o diferenţiere între Programele Operaţionale, domeniile de
intervenţie şi cu atât mai mult între categoriile de beneficiari.
Aşadar, după cum am mai precizat în secţiunile anterioare, autorităţile administraţiei
publice locale, unii dintre beneficiarii majori ai finanţării nerambursabile începând cu 2007,
sunt eligibile pentru a depune cereri de finanţare în cadrul a 6 Programe Operaţionale din cele
7, cu excepţia Programului Operaţional Asistenţă Tehnică şi Programului Operaţional
Sectorial Transport. Datorită întârzierilor intervenite în etapa de Programare, depunerea
primelor cereri de finanţare nu s-a realizat decât în aprilie 2007, iar contractarea beneficiarilor a
avut loc la începutul lui 2008.
Unul dintre Programele Operaţionale care la momentul de faţă poate furniza
informaţii cu privire la proiectele contractate până la data de 15 august 2008, este Programul
Operaţional Regional 4 . Pe de altă parte, AM POR nu a elaborat rapoarte anuale cu privire la
modul în care standardele de eficacitate, eficienţă, relevanţă şi gestionarea financiară solidă au
fost atinse în cadrul procesului de implementare a Fondului European de Dezvoltare
3

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_14037/Finante-Pana-pe-15-iunieau-fost-aprobate-281-de-proiecte-din-fonduri-europene.html.
4 http://www.inforegio.ro/index.php?page=PROJECTS, Programul Operaţional Regional, Proiecte.
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Regională. Un alt Program Operaţional aflat într-un stadiu relativ avansat, spre deosebire de
alte programe operaţionale în cadrul cărora cererile de finanţare au fost lansate târziu (15 mai
2008 pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative), este
POS Mediu. Autoritatea de Management pentru POS Mediu, Ministerul Mediului şi al
Dezvoltării Durabile a elaborat raportul anual de implementare a programului operaţional
aferent pe anul 2007.
În concluzie, cea mai mare parte a Programelor Operaţionale care pot oferi finanţare
autorităţilor locale, au trecut printr-o lungă etapă de programare, cauzând întârzieri
considerabile în stabilirea priorităţilor de dezvoltare la nivel local, a programării bugetelor şi în
elaborarea propriu-zisă a cererilor de finanţare. Dat fiind acestea, nivelul de accesare a
fondurilor structurale în primul an de la aderare, este unul foarte scăzut, o primă evaluare a
stadiului de pregătire a autorităţilor locale în implementarea efectivă a acestor fonduri, fiind
relativ prematură.

Ceea ce poate fi abordat în acest stadiu, este:
1. identificarea acelor zone vulnerabile, a actorilor expuşi riscurilor corupţiei - pe baza
experienţei acumulate de către alte state care au aderat la UE în 2004 5 , dar şi de România
în primul an de accesare fondurilor structurale
2. semnalarea impactului negativ pe care corupţia şi frauda le pot avea asupra
dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale – dezvoltarea socio-economică fiind
obiectivul general al proiectelor derulate de autorităţile publice locale.

Procesul de management al fondurilor structurale este alcătuit din patru etape
principale, respectiv: 1. Etapa de Programare (pregătirea documentelor strategice, stabilirea
priorităţilor la nivel naţional, regional şi zonal, corelarea nevoilor cu aceste priorităţi şi
asigurarea implementării obiectivelor propuse), 2. Lansarea cererilor de finanţare, evaluarea şi
selecţia ofertelor de finanţare, 3. Implementarea, execuţia contractelor de finanţare şi 4.
Monitorizarea şi evaluarea derulării contractelor de finanţare.
În etapa de Programare, marea majoritate a deciziilor sunt luate la nivel central, de
către Autorităţile de Management. Neregulile care pot apărea în această fază sunt legate de
abuzul de putere comis de către demnitari publici şi aleşii locali, care pot susţine obiective de
5 Tomasz Grzegorz GROSSE, Save Public Assets, Monitoring Corruption Threats in the distribution of Structural Funds,
Institute of Public Affairs, Warsaw, February 2007.
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dezvoltare necorespunzătoare, neviabile, în vederea promovării unor interese proprii, precum
şi nerespectarea principiului parteneriatului. Prin urmare, în vederea reducerii acestor riscuri,
este necesară verificarea din timp a priorităţilor stabilite de către autorităţile locale şi evitarea
acelor situaţii de conflicte de interese, care pot duce la neîndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare şi reducere a decalajelor socio-economice.
Ţinem să menţionăm însă, ca exemplu de bună practică la nivel de management al
programelor finanţate din fonduri structurale, elaborarea unui ghid adresat administraţiei
publice locale, instrument care face parte din Campania „Informare pentru Integrare” 2006,
desfăşurată de Ministerul Integrării Europene, actualul MDLPL – Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Regional. Ghidul oferă informaţii cuprinzătoare cu privire la
proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional, criteriile de eligibilitate, exemple de
proiecte, precum şi etapele pregătirii unui proiect.
Din numărul mic de proiecte depuse spre finanţare de către Consiliile Judeţene, se pot
deduce lipsa de experienţă în administrarea proiectelor, procedurile birocratice complexe,
nivelul scăzut de informare cu care se confruntă, ceea ce a cauzat un proces prelungit de
identificare a nevoilor şi de elaborare a proiectelor relevante pentru comunităţile lor. În plus,
în ciuda unor iniţiative de informare şi consultare derulate de către Autorităţile de
Management, nu există un dialog constant şi comprehensiv între acestea şi potenţialii
beneficiari. De asemenea, s-au constatat deficienţe în acordarea co-finanţărilor, factor care a
determinat tergiversarea procedurilor ulterioare necesare depunerii cererilor de finanţare. Un
alt element important în etapa de programare, este legat de informarea şi consultarea
beneficiarilor finali ai proiectelor derulate de către Consiliile Judeţene, activităţi în mare parte
neglijate de către aceste autorităţi.
Consiliile Judeţene fiind principalele instituţii avute în vizor de către monitorii locali, se
află în diverse stadii de elaborare a documentaţiilor, de evaluare şi aprobare a proiectelor de
dezvoltare pe care le propun comunităţilor lor. Informaţiile pe care Consiliile Judeţene le pun
la dispoziţie publicului general, sunt fie complete în unele cazuri, fie lacunare şi neactualizate în
cea mai mare parte a cazurilor. Pe lângă informaţiile de interes public, o componentă extrem
de importantă, care ar trebui să o însoţească pe cea de informare, însă care lipseşte, este
consultarea publică. Administraţia publică locală, în calitate de beneficiar major al finanţării
prin fonduri structurale, are obligaţia de a organiza consultări publice atât în etapa de
planificare, elaborare a proiectului, cât şi în etapele subsecvente de implementare a proiectului.
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În ceea ce priveşte etapa de lansare a cererilor de finanţare, evaluare şi selecţie,
concluziile monitorizării vizează lipsa de transparenţă şi instrumentele de informare aproape
inexistente, ce caracterizează măsurile întreprinse atât de Autorităţile de Management, cât şi de
autorităţile locale, în calitate de beneficiari eligibili ai fondurilor structurale. Cererile de
finanţare sunt depuse de către solicitanţi la Autorităţile de Management sau Organismul
Intermediar aferent Programului Operaţional. Responsabili pentru selecţia proiectelor sunt
Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar, nivelul de centralizare fiind în acest
caz destul de ridicat, existând o influenţă directă a factorilor de decizie.
Datorită procesului închis în care se desfăşoară procedurile de evaluare şi selecţie şi
nivelului scăzut al comunicării publice, deficienţelor de comunicare între solicitanţi şi AM-OI,
există o serie de vulnerabilităţi ce pot apărea, legate în primul rând de conflictele de interese şi
incompatibilităţi, neclarităţi în ceea ce priveşte selectarea evaluatorilor independenţi şi
contractarea consultanţilor.
În ceea ce priveşte transparenţa în selecţia evaluatorilor independenţi, Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a iniţiat
un demers în vederea asigurării unui plus de valoare şi imparţialitate procesului de evaluare a
proiectelor finanţate din Fondul Social European; astfel că în perioada 15.01.2008 –
28.02.2008, AM POSDRU a lansat o iniţiativă de creare a unei baze de date pentru viitorii
evaluatori independenţi din proiectele finanţate prin FSE, iniţiativă nematerializată încă. Un alt
aspect supus monitorizării, a fost componenţa Comitetelor de Monitorizare şi a Comitetelor
Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare, care poate constitui un reper important în
identificarea acelor conflicte de interese şi incompatibilităţi dat fiind capacitatea de a favoriza
apariţia cazurilor de corupţie. Astfel o serie de nereguli au fost constate la nivelul Regiunii de
Dezvoltare 6, nereguli legate de modalitatea necompetitivă – neasigurându-se egalitatea de
şanse - de alegere a membrilor Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare.
În urma procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţate elaborate de către
Consiliile Judeţene în calitate de beneficiari eligibili şi a semnării contractelor de finanţare,
nereguli semnalate în urma monitorizării, vizează informaţiile disponibile legate de proiectele
aprobate şi semnate, acestea nefiind considerate de unii dintre beneficiari din rândul
administraţiei publice locale informaţii de interes public. Aceste reticenţe în punerea la
dispoziţie a unor informaţii legate de procesul de management al proiectelor locale/zonale,
sunt nefondate însă, ţinând cont de sursa acestor finanţări publice şi mai ales reglementate la
nivel european pe baza unor Regulamente ce prevăd şi subliniază importanţa publicităţii şi a
informării.
17
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Analizând astfel, întregul proces de management al Programelor Operaţionale,
concluziile generale, precum şi specifice pe regiuni de dezvoltare, vor rezulta efectiv din
etapele de programare şi lansare a cererilor de finanţare, precum şi din etapa de evaluare şi
selecţie, dat fiind că un număr foarte mic de contracte de finanţare au fost semnate de către
Consiliile Judeţene în calitate de beneficiari.

II. Concluzii specifice pe cele 8 regiuni de dezvoltare

1. Regiunea de Dezvoltare 1 Nord-Est
Judeţele Neamţ, Botoşani, Suceava, Bacău, Iaşi, Vaslui

o nu există suficiente informaţii pe website-urile instituţiilor, informaţii neactualizate în
cea mai mare parte
o nu toate Consiliile Judeţene au elaborate Strategii de Dezvoltare
o portofolii de proiecte există la nivelul tuturor judeţelor
o aspectul cel mai puţin luat în considerare de către Consiliile Judeţene în administrarea
proiectelor, sunt consultările publice şi respectarea principiului parteneriatelor
o nu există informaţii cu privire la Componenţa Comitetelor de Monitorizare şi a
CRESC-urilor

La nivelul Regiunii 1 de dezvoltare, în privinţa consultărilor publice pe care
autorităţile locale au obligaţia să le organizeze în etapa premergătoare de elaborare a
proiectului, dintre cele 6 Consilii Judeţene avute în vedere, numai la nivelul Consiliului
Judeţean Neamţ existau informaţii conform cărora, Planul local de acţiune - Agenda Locala
21, Portofoliul de proiecte prioritare ale Agendei Locale 21 - judeţul Neamţ şi Planul local
pentru dezvoltare durabilă a judeţului Neamţ - Agenda Locala 21 erau supuse dezbaterii
publice până în data de 21.05.2008. În ceea ce priveşte Consiliile Judeţene Botoşani şi Suceava,
nu au fost identificate pe website-urile celor două instituţii informaţii cu privire la organizarea
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de consultări publice pe marginea documentelor programatice sau proiectelor al căror
potenţiali beneficiari sunt cele două autorităţi locale.
În cadrul etapei de programare care constă în pregătirea documentelor strategice,
stabilirea priorităţilor la nivel naţional, regional şi zonal, corelarea nevoilor cu aceste priorităţi
şi asigurarea implementării obiectivelor propuse, două dintre Consiliile Judeţene au elaborat
Strategii de Dezvoltare, respectiv Neamţ şi Suceava, documente importante ce identifică
obiectivele de dezvoltare la nivel de judeţ şi în acelaşi timp corelează aceste obiecte cu cele la
nivel regional şi naţional. Mai mult decât atât, pe baza acestor obiective sunt stabilite
priorităţile şi elaborate cererile de finanţare în cadrul Programelor Operaţionale.
În ciuda faptului că la momentul monitorizării, la nivelul Consiliului Judeţean
Botoşani, Strategia de Dezvoltare era în stadiu de elaborare, instituţia deţine un portofoliu de
proiecte eligibile în cadrul Programelor Operaţionale.

Portofolii de proiecte
În cadrul Programului Operaţional Mediu există două proiecte ce urmează a fi depuse
spre finanţare, care necesită finalizarea documentaţiei necesare, precum şi Hotărârile privind
constituirea a două Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară. La nivelul Programului
Operaţional Regional, există un număr de cinci proiecte, dintre care unul a fost depus spre
finanţare la ADR Nord-Est în luna decembrie 2007. Proiectul are o valoare totală de
89.536.769 EUR şi constă în modernizarea a opt drumuri judeţene şi a unui traseu regional,
Axa prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1; procedurile de contractare a proiectanţilor au
fost deja finalizate, patru societăţi comerciale fiind contractate.
Din informaţiile prezente pe website-ul Consiliului Judeţean Suceava, există un
portofoliu de proiecte, însă printre acestea nu sunt incluse proiecte care pot fi finanţate din
fonduri structurale, neexistând o diferenţiere între tipurile de surse de finanţare. Aceeaşi
situaţie există şi la nivelul Judeţului Neamţ, portofoliul de proiecte cuprinzând un număr de 12
proiecte, informaţiile referitoare la sursa de finanţare nefiind puse la dispoziţie.
Consiliul Judeţean Bacău deţine în momentul de faţă un portofoliu de 3 proiecte eligibile
finanţării din fonduri structurale, acestea au fost evaluate în şedinţa CRESC NE din iulie 2008,
concluzia fiind că două proiecte au fost aprobate pentru finanţare, cel de-al treilea fiind inclus
pe lista de aşteptare. Unul dintre proiectele aprobate vizează reabilitarea şi modernizarea unui
drum judeţean, proiect ce se va realiza prin asocierea dintre Judeţul Bacău cu Judeţul Vaslui.
Ca şi în cazul altor proiecte, beneficiarii din administraţia publică locală nu identifică din timp
19

Raport de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în România
sursele de finanţare pentru realizarea documentaţiei necesare depunerii aplicaţiei; aceeaşi
problemă se regăseşte şi în etapele ulterioare de identificare a surselor de cofinanţare, această
lipsă de planificare putând duce la o implementare defectuoasă a proiectului.
O dată cu Hotărârea de Guvern nr. 1424 din decembrie 2007, se stabileşte Programul
Multianual de asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor publice locale în pregătirea
tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate din Programul Operaţional Regional 20072013. Drept urmare Consiliul Judeţean Bacău a obţinut finanţare pentru realizarea a patru
documentaţii tehnico-economice necesare accesării fondurilor din Axa 2, POR.
Din informaţiile puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Iaşi pe website-ul instituţiei,
rezultă un număr de 3 proiecte eligibile în cadrul POR, axa 2, aprobate de autoritatea de
management şi aflate în curs de contractare, al căror beneficiar este CJ Iaşi; un alt proiect ce
vizează Axa 3 este programat a fi de pus în cursul anului 2008, proiect ce va fi implementat în
parteneriat de Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi.

2. Regiunea de dezvoltare 2 Sud Est
Judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Vrancea, Buzău

În urma cererilor de informaţii formulate în baza Legii 544/2001, au răspuns în termen
legal Consiliul Judeţean Brăila, Ministerul Mediului, Apelor şi Dezvoltării Durabile precum şi
Primăria Municipiului Brăila.
La nivelul Consiliului Judeţean Brăila, Proiectul „Restructurare şi Lărgire a Drumului
Judeţean Viziru, Cuza-Vodă, Mihai Bravu” aprobat finanţării din Programul Operaţional
Regional pe data de 30 mai 2008, cu un buget de 64.799,496,88 lei, are un trecut sinuos. În
urma răspunsurilor primite la solicitările de informaţii transmise Consiliului Judeţean Brăila,
reiese că acest proiect a fost înaintat în 2004 de către Direcţia Strategii, Integrare Europeană şi
Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Judeţean Brăila spre finanţare Programului Phare
CES 2004-2006, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Proiectul a fost aprobat de Consiliul
Regional de Dezvoltare Regională şi inclus pe lista de proiecte de rezervă, fiind propus spre
finanţare din fonduri structurale. Aceste rezultate au fost făcute însă publice la sfârşitul lui
2005. În iunie 2006, Consiliul Judeţean Brăila a beneficiat de finanţare din bugetul Ministerului
20

Integrării Europene necesară asigurării asistenţei tehnice a proiectului depus spre finanţare în
cadrul POR. În 2007 proiectul „Restructurare şi Lărgire a Drumului Judeţean Viziru, CuzaVodă, Mihai Bravu” a fost depus spre finanţare, contractul de finanţare fiind semnat în iulie
2007.
Copia cererii de finanţare a proiectului nu a fost făcută însă publică, în ciuda semnării
contractului de finanţare dintre beneficiar şi Autoritatea de Management. Consiliul Judeţean
Brăila susţinând că acest tip de informaţie nu se află pe lista categoriilor de documente care
constituie informaţii de interes public. În ceea ce priveşte consultările publice pe care CJ Brăila
are obligaţia de a le pune la dispoziţie publicului, în faza de evaluare a proiectului au existat
„câte două anunţuri publicate în spaţiile publice din sediul primăriilor comunelor implicate”,
anunţuri publice ce aveau în vedere solicitarea acordului de mediu. CJ Brăila îşi asumă însă
activităţi de informare şi publicitate, o dată cu semnarea contractului de finanţare.
Un proiect al cărei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional a fost
aprobată, este ,,Modernizarea infrastructurii de transport către zona turistică Murighiol Uzlina - Dunăvăţ - Lacul Razim", beneficiar fiind Consiliul Judeţean Tulcea. CJ Tulcea pune la
dispoziţie cererea de finanţare a acestui proiect, ce are ca obiectiv general Dezvoltarea
turismului durabil şi a mediului de afaceri în zona de Sud-Est a judeţului Tulcea, prin
îmbunătăţirea accesibilităţii regionale spre zona Delta Dunării, una dintre activităţile principale
ale proiectului având în vedere asigurarea vizibilităţii şi a informării beneficiarilor direcţi,
indirecţi şi ai Autorităţilor implicate în acest proiect. În privinţa consultărilor publice, Consiliul
Judeţean Tulcea a organizat astfel, cel puţin 3 consultări în etapa precedentă elaborării
proiectului, menţionând că acesta a fost înaintat anterior, spre finanţare prin Phare 2003,
neexistând însă minutele acestor întâlniri publice.
În ceea ce priveşte activitatea derulată de către Asociaţia de Dezvoltare Regională SudEst, se poate spune că există un nivel scăzut de transparenţă, iar informaţiile nu sunt difuzate
operativ şi pe înţelesul celor interesaţi de finanţările din fonduri structurale. Dezvoltarea
Regiunii Sud-Est este strâns legată astfel de gestionarea informaţiilor într-un mod transparent
şi consultarea publicului general asupra necesităţilor reale. Mai mult decât atât, alocarea unor
fonduri structurale şi necunoaşterea termenilor contractuali poate favoriza actele de corupţie.
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3. Regiunea de Dezvoltare 3
Judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa

Prin Hotărârea nr. 4 din data de 28 februarie 2008, adoptată de CRESC Sud-Muntenia,
este aprobată lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia, în ordinea rezultată în urma evaluării strategice.
Pe pagina web a ADR Sud-Muntenia, este publicată atât Hotărârea nr. 4 a CRESC, cât şi
anexele acesteia: Anexa 1 - Lista proiectelor depuse la secretariatul CRESC Sud Muntenia în
vederea evaluării strategice în perioada februarie 2008, ordonate descrescător în funcţie de
punctajul obţinut la evaluarea tehnică şi financiară şi Anexa 2 - Lista proiectelor prioritare
pentru a primi finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional conform şedinţei CRESC
Sud Muntenia din data 28.02.2008.
La nivelul organismelor intermediare reprezentative pentru această regiune,
Organismul Intermediar POS Mediu Piteşti - Regiunea 3 Sud-Muntenia, nu are o pagină
proprie de internet. Pe pagina oficială a OIR POS DRU Sud-Muntenia nu există informaţii cu
privire la persoanele care evaluează eligibilitatea tehnică şi financiară a proiectelor depuse de
către solicitanţi - declaraţiile de interese, numele, prenumele, profesia, pregătirea. Se face
trimitere în acest sens la site-ul oficial al POS DRU unde există un anunţ cu privire la
realizarea unei baze de date cu evaluatori independenţi. Conform acestui anunţ, în perioada
15.01.2008 – 28.02.2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane creează o bază de date la nivel naţional a potenţialilor
evaluatori independenţi, în vederea asigurării unui plus de valoare şi imparţialitate procesului
de evaluare a proiectelor finanţate din Fondul Social European. Obiectivul este acela ca din
baza de date, se vor selecta, evaluatorii independenţi pentru proiectele depuse în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 6 În ciuda acestei iniţiative,
nici baza de date şi nici procedura de selecţie a evaluatorilor independenţi nu au fost publicate
încă pe site.
În ceea ce priveşte informarea despre lansarea cererilor de proiecte, pe site-ul OIR
POS DRU Sud-Muntenia există informaţii actualizate. De asemenea, în data de 23 mai 2008,
a fost publicată pe site-ul POS DRU, lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate

6

http://www.fseromania.ro/evaluatori-independenti-fse-fse.html#e1
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pentru finanţare prin POS DRU în urma evaluării proiectelor primite în cadrul cererii de
propuneri de proiecte strategice lansate în data de 15 februarie 2008 7 .
La nivelul judeţelor Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa, în urma monitorizării
website-urilor consiliilor judeţene, s-a constat preocuparea redusă a acestor autorităţi de a
furniza informaţii actualizate cu privire la proiectele pe care le desfăşoară şi pe care le propun
comunităţilor locale.
În urma solicitărilor de informaţii în interes public, Consiliile Judeţene Teleorman şi
Ialomiţa au oferit informaţii cu privire la proiectele aprobate sau care urmează a fi depuse spre
finanţare. Consiliul Judeţean Ialomiţa deţine o agendă de priorităţi pentru 2008-2009, în
cadrul cărora sunt elaborate strategii sectoriale; proiectul Ranforsarea şi modernizarea drumului
judeţean DJ 201B km 0+000 — km 19 + 000, Ciochina — Orezu — Raşi, fiind unul dintre
proiectele aprobate spre finanţare din fonduri structurale.
Consiliul Judeţean Teleorman a răspuns solicitărilor noastre, oferind informaţii cu privire
la proiectele cu finanţare din fonduri structurale aprobate şi în curs de elaborare, existând un
număr de 2 proiecte aprobate, reabilitarea DJ 701 şi reabilitarea DJ 506 şi alte patru proiecte în
curs de elaborare.
Consiliile Judeţene Argeş, Dâmboviţa şi Prahova pun la dispoziţie informaţii cu privire
la strategii de dezvoltare sectorială şi la nivelul judeţelor, cu excepţia CJ Argeş. Consiliul
Judeţean Dâmboviţa deţine de asemenea o strategie cu privire la Menţinerea şi creşterea integrităţii
la nivelul judeţului Dâmboviţa în perioada 2008-2010.

4. Regiunea de Dezvoltare 4
Judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi

În urma monitorizării efectuate în Regiunea de dezvoltare 4, în ceea ce priveşte
monitorizarea website-urilor entităţilor reprezentative în implementarea fondurilor structurale,
există un grad relativ scăzut de transparentizare vis-a-vis de mecanismul de implementare,
persoanele care evaluează eligibilitea tehnică şi financiară a proiectelor depuse de către
solicitanţi sau modalitatea de angajare a evaluatorilor independenţi responsabili pentru
evaluarea tehnica si financiara.
7

http://www.fseromania.ro/proiecte-fse.html.
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Monitorizarea principalelor ziare, cotidiane şi periodice locale, regionale şi naţionale a
reliefat un interes major în mediatizarea subiectelor legate de modul de obţinere, implementare
şi monitorizare a proiectelor accesate în cadrul diferitelor programe operaţionale, dacă avem în
vedere numărul mare de apariţii media tratând aceasta problematică.
Din activitatea de monitorizare zilnică a presei, a reieşit clar un grad relativ mare de
neîncredere a potenţialilor beneficiari în ceea ce priveşte rigurozitatea şi corectitudinea
evaluării proiectelor de către instituţiile publice abilitate în acest sens.
La nivelul Regiunii 4, se poate spune că instituţiile publice care pot bneficia de fonduri
structurale, având personal instruit, expertiză în accesarea de fonduri de pre-aderare, precum şi
resurse financiare care se pot constitui în premise favorabile în implementarea cu succes a
unor proiecte viitoare
Procesul de evaluare şi selecţie a documentaţiilor de finanţare depuse în cadrul
programelor operaţionale nu este transparentizat suficient, nefiind date publicităţii informatii
referitoare la capacitatea, experienta si expertiza evaluatorilor.

5. Regiunea de Dezvoltare 5
Judeţele Timiş, Arad, Caraş Severin, Hunedoara

La nivelul Regiunii 5, în urma monitorizării efectuate asupra Consiliilor Judeţene,
situaţia actuală cu privire la stadiul proiectelor este cea care se regăseşte de altfel, la nivelul
celorlalte regiuni de dezvoltare.
În ceea ce priveşte Consiliului Judeţean Timiş, o primă concluzie cu privire la
portofoliul de proiecte, face referire la existenţa a trei proiecte aprobate. Cu toate acestea, în
urma solicitărilor transmise, a rezultat că aceste proiecte se află în curs de evaluare, prin
urmare informaţii cu privire la ceste proiecte nu pot fi făcute publice până la finalizarea
procesului de selecţie, de-a lungul căruia se aplică clauza de confidenţialitate.
Prin urmare, la solicitarea unor informaţii legate de raportul ce cuprinde nevoile,
utilizat la elaborarea bugetului, răspunsul primit a fost acela că punerea la dispoziţie a unor
astfel de informaţii către terţi, poate complica procedura de achiziţie, deoarece participantul la
licitaţie cunoscând limitele maxime ale sumelor care pot fi suportate de către achizitor îşi
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"aranjează" oferta mult mai uşor şi apare fenomenul de concurenţă neloială faţă de cei care
nu au avut acces la astfel de date. În ceea ce priveşte organizarea consultărilor publice,
Consiliul Judeţean Timiş menţionează că această activitatea nu este obligatorie în etapa
precedentă depunerii spre finanţare a proiectelor, motivând de asemenea că unele dezbateri
publice sunt necesare ulterior, pe durata implementării proiectului, înaintea obţinerii unor
avize, acorduri şi autorizaţii.

6. Regiunea de Dezvoltare 6
Judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

Consiliul Judeţului Bihor a elaborat „Planul de Dezvoltare a Judeţului Bihor 2007 2013” 8 . Acest Plan a fost elaborat în cadrul proiectului "Parteneriat pentru dezvoltare",
coordonat de către Consiliul Judeţean Bihor şi reprezintă rezultatul final al unui proces de
consultare şi dezbatere publică pe tema dezvoltării durabile a judeţului Bihor, proces care
antrenează administraţii locale, instituţii, organizaţii non-guvernamentale, specialişti din diverse
domenii, reprezentanţi ai societăţii civile, persoane independente, animaţi de interesul comun
de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului, prin activităţi specifice, dezbateri, întâlniri pe
grupuri de specialitate, intervenţii punctuale pe probleme de interes comun. În ceea ce
priveşte proiectele eligibile finanţării prin fonduri structurale, la nivelul CJ Bihor există un
număr de 6 proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare.
Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud a publicat Strategia priorităţilor de dezvoltare ale
Judeţului pe perioada 2007 – 2013. Această Strategie a fost aprobată prin Hotărârea CJ nr. 85
din 20 decembrie 2007 şi cuprinde planificarea acţiunilor în judeţul Bistriţa Năsăud pe diferite
domenii. În urma solicitării privind portofoliul de proiecte al CJ Bistriţa Năsăud, a rezultat un
număr de 16 proiecte eligibile prin finanţare din fonduri structurale, unul dintre acestea fiind
depus spre evaluare şi finanţare în cadrul POR.
Consiliul Judeţean Cluj a elaborat Planul de Dezvoltare a Judeţului Cluj 2007-2013,
care cuprinde portofoliul de proiecte la nivel judeţean, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Cluj nr.38/28.02.2008. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituţiei la adresa:
http://www.cjcluj.ro/hotarari/1/2007/2. Consiliul Judeţean Cluj a elaborat şi depus spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 3 proiecte care au în vedere
8

Planul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 155 din 31 octombrie 2007.
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modernizarea infrastructurii în scop turistic, restaurarea unui Muzeu de Artă şi reabilitarea şi
modernizarea unui spital.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 21 din 12 februarie 2008, s-a
stabilit Serviciul de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională creat prin
reorganizarea Direcţiei de Dezvoltare Regională. Acest serviciu are ca scop iniţierea şi
derularea proiectelor cu finanţare internaţională. La nivelul CJ Maramureş există un proiect
propus spre finanţare în cadrul POR, ce are în vedere reabilitare unui traseu de drum judeţean.
Consiliul Judeţean Satu-Mare deţine informaţii generale cu privire la fondurile
structurale alocate României în perioada 2007-2013 şi nu referitoare la proiecte în derulare sau
propuse spre finanţare. Din Hotărârile emise de CJ Satu Mare rezultă existenţa unui număr de
proiecte ce au ca sursă de finanţare programul PHARE CBS.
La nivelul Consiliul Judeţean Sălaj, a fost elaborat Planul de dezvoltare judeţean 2007 –
2013, care include şi un portofoliu de proiecte cuprinzător, ce corespunde mai multor
programe operaţionale.

7. Regiunea de Dezvoltare 7
Judeţele Alba, Mureş, Harghita, Sibiu, Braşov, Covasna

În decursul monitorizării Regiunii de dezvoltare 7, mai precis la nivelul Judeţului
Mureş, au fost identificate o serie de probleme în ceea ce priveşte reprezentarea sectorului
ONG în Comitetul Regional de Evaluare şi Strategică şi Corelare. În urma unor solicitări de
informaţii în baza Legii nr. 544/2001 adresate Agenţiei de Dezvoltare ADR Centru, au fost
primite răspunsuri care justifică baza legală a desemnării reprezentantului ONG pentru jud.
Mureş în CRESC, precum şi componenţa CRESC. Răspunsurile nu au putut oferi însă o
explicaţie legală pentru numirea reprezentantului ONG, care fusese desemnat în 2007 direct
de către Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dna. Lokodi Emoke şi prin urmare în
neconformitate cu procedurile legale.
Ca urmare a multiplelor solicitări de informaţii, transmise la mijlocul lunii iulie 2008,
Preşedintele Consiliului Judeţean a dispus desemnarea unui nou reprezentant ONG

în

CRESC ADR Centru. Acest fapt în sine a subliniat încălcarea procedurilor de alegere a
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reprezentanţilor ONG, în cadrul acestor entităţi cu rol esenţial în procesul de evaluare şi
selecţie a cererilor de finanţare. Drept urmare, rezultatul alegerilor a constat în desemnarea
unui nou membru reprezentant ONG, Zoltan Hajdu, preşedintele Focus Eco Center Tg.
Mureş şi a unui membru supleant, Koreck Maria, Asociaţia Divers.
În urma participării a unuia dintre coordonatorii locali, în calitate de invitat în cadrul
şedinţei CRESC din 19 august, la care au fost validate “mandatele” noilor membri ai
comitetului, pe ordinea de zi au fost incluse prezentarea activităţii ADR Centru şi evaluarea
strategica a 6 proiecte. Toate cele şase proiecte dezbătute au fost aprobate spre finanţare de
CRESC. Critica reprezentantului ONG Mureş a avut în vedere declaraţia de confidenţialitate
pe care membrii CRESC trebuie să o semneze şi de asemenea faptul ca proiectele supuse
evaluării strategice nu ar respecta îndeaproape obiectivele strategice şi de perspectivă, soluţia
propusă în acest sens fiind importanţa preluării unui rol cât mai activ de către ONG-uri la
elaborarea de viziuni de dezvoltare sustenabilă corespunzătoare nevoilor comunităţii. În urma
monitorizării de presă, a rezultat un număr mare de articole pe subiecte de fonduri europene şi
în special pe fonduri structurale, articolele având de regulă caracter de informare, mai puţin de
analiză sau reflectare critică a integrităţii cheltuirii fondurilor structurale.
La nivelul judeţelor Braşov, Covasna şi Sibiu există un singur proiect depus în cadrul
Programului Operaţional Regional, axa prioritara 3.3, respectiv Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Centru, proiect evaluat de CRESC
în ultima şedinţă – august 2008. În cazul acestui proiect - cererea de finanţare regăsindu-se în
totalitate pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, există informaţii publice cu privire la acordurile
de parteneriat, contribuţiile financiare, activităţile în care se vor implica cele trei Consilii
Judeţene, precum şi lista echipamentelor ce urmează a fi achiziţionate. Pe site-ul ADR Centru,
nu este postat însă ultimul proces verbal al şedinţei CRESC din luna august.
Dintre judeţele Braşov, Covasna şi Harghita, numai judeţul Braşov are o secţiune –
neactualizată însă - de proiecte unde sunt specificate obiectivele şi principalele activităţi pentru
proiectele judeţului (cele depuse sau în proces de elaborare).

8. Regiunea de Dezvoltare 8
Judeţul Ilfov, Municipiul Bucureşti
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În urma monitorizării website-urilor instituţiilor avute în vedere la nivelul acestei
regiuni, se pot trage următoarele concluzii:
Pe site-ul ADR Bucureşti-Ilfov nu se regăseşte lista membrilor CRESC BucureştiIlfov. De fapt, pe site-ul respectiv nu se găseşte nici o informaţie în legătură cu acest organism
(regulament de organizare şi funcţionare, minute ale şedinţelor CRESC, etc.). De asemenea, pe
site nu pot fi găsite informaţii referitoare la proiectele prioritare în vederea finanţării în cadrul
POR.
În lista membrilor Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov figurează dl.
Adrian Videanu, deşi acesta a fost înlocuit deja în funcţia de primar de dl. Sorin Oprescu ceea
ce duce la concluzia că această listă nu a fost actualizată. Pe site sunt prezentate hotărârile
adoptate de CDRBI începând din 01.02.1999 şi până în prezent. Cea mai recentă hotărâre
adăugată pe site este cea cu nr. 91 din data de 08.04.2008. Pentru perioada 1 ianuarie 2007 –
august 2008 corespund hotărârile numerotate de la 81 până la 91. Există însă probleme de
ordin tehnic ce impiedică accesarea informaţiilor referitoare la hotărârile adoptate de Consiliul
de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov de la 1 ianuarie 2007 şi până în prezent. Pe site-ul
ADR Bucureşti-Ilfov nu poate fi găsită Strategia de Dezvoltare a Regiunii Bucureşti-Ilfov.
În ceea ce priveşte Autoritatea de Certificare şi Plată există numai informaţii minimale
în legătură cu scopul, modul de organizare şi funcţionare, etc. a ministerului. Informaţii
referitoare la activitatea ministerului în legătură cu atribuţiile sale în cadrul utilizării fondurilor
structurale post-aderare în România lipsesc de aici (situaţia aprobării proiectelor până la
aceasta dată, valoarea finanţărilor, etc.).
La nivelul beneficiarilor, pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti se regăsesc extrem
de puţine informaţii în legătură cu activitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. De
asemenea, în informaţiile prezentate pe site-ul www.pmb.ro nu se face o diferenţiere clară între
secţiunile ce privesc activitatea Primarului General al Municipiului Bucureşti şi cele referitoare
la activitatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Lipsesc şi informaţiile cu privire la
Programul de Dezvoltare a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2007-2013 sau despre
proiectele eligibile pentru finanţări din fonduri structurale care să se înscrie în prevederile
respectivului program de dezvoltare. Probleme de ordin tehnic în accesarea website-ului
Consiliului Judeţean Inlfov, împiedică accesarea majorităţii informaţiilor prezentate pe acest
site, lucru care a făcut imposibilă accesarea secţiunii “Stategii, Programe, Prognoze”. Între
informaţiile prezentate pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov nu se regăseşte nici o lista cu
proiectele eligibile pentru finanţarea din fonduri structurale.
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Acest material a fost produs de Transparency International România│
Asociaţia Română pentru Transparenţă în cadrul proiectului „Crearea unei
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Uniunii Europene. Pentru sesizări şi eventuale reclamaţii referitoare la
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