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Rezumat 

 

Scopul acestui studiu este de a evalua capacitatea administrativă a statelor 

membre de implementare a politicii de coeziune în 2014-2020, precum și 

pregătirile efectuate la nivel administrativ pentru un început reușit al perioadei 

de programare. Paisprezece studii de caz au confirmat faptul că măsurile de 

simplificare sunt în curs de elaborare la nivelul UE și al statelor membre, pe 

baza concluziilor din perioadele anterioare, dar că în privința eficienței și 

eficacității gestionării fondurilor în 2014-2020 vor exista în continuare provocări 

administrative pentru autoritățile naționale și regionale. 
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SINTEZĂ 
 

La începutul perioadei de programare 2014-2020 a politicii de coeziune, statele membre se 

aflau în faza finală a pregătirii acordurilor de parteneriat și programelor operaționale. 

Printre caracteristicile inedite ale perioadei 2014-2020 se numără o cooperare mai strânsă 

între diferiți parteneri din statele membre, precum și o mai bună coordonare între 

intervențiile UE, naționale și regionale. Obligația de a elabora simultan acorduri de 

parteneriat și programe operaționale exercită o presiune semnificativă asupra capacităților 

administrative. Ratele de absorbție scăzute și rezultatele evaluărilor intermediare ale 

perioadei de programare 2007-2013 au indicat deja că sunt necesare îmbunătățiri majore 

ale capacităților administrative din multe state membre. Capacitatea administrativă este 

legată de un număr mare de niveluri de guvernanță și trăsături diferite, și implică 

managementul resurselor umane, precum și cadre juridice și procese de la nivel național și 

regional. 

 

Scopul acestui studiu este să evidențieze modul în care statele membre au învățat din 

experiențele trecute, precum și modul în care îmbunătățirea capacităților administrative 

facilitează o pregătire mai bună pentru perioada de programare 2014-2020. Cele 14 studii 

de caz descriu stadiul pregătirii sistemelor administrative din Austria, Bulgaria, Croația, 

Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, 

Suedia și Marea Britanie. Unele dintre aceste studii de caz se axează pe programe 

operaționale specifice, în timp ce altele oferă o privire de ansamblu asupra unui întreg stat 

membru. Precizăm faptul că studiile de caz se bazează pe informațiile și documentele 

disponibile în momentul redactării, precum și pe interviuri cu autoritățile relevante. În faza 

de pregătire a perioadei 2014-2020 pot fi observate niveluri diferite de informații într-un 

singur stat membru. Ori de câte ori sunt exprimate opiniile diferitelor părți interesate, 

există o marjă de dezacord, chiar și în interiorul aceluiași stat membru. De asemenea, 

tendința către discreție a autorităților intervievate poate conduce la o reținere în 

exprimarea opiniilor. Studiile de caz analizează trei aspecte majore: situația actuală a 

programării, stadiul pregătirii capacității administrative, precum și impactul diferiților 

parametri asupra capacității administrative (de exemplu, modificarea numărului 

programelor operaționale sau al actorilor implicați în gestionare și implementare, 

schimbările în concentrarea tematică). 

 

Situația programării 

În general, procesul de parteneriat a fost de lungă durată și complex, cu un echilibru între 

abordările vertical ascendente și vertical descendente. În unele țări, procesul de parteneriat 

a condus la reforme instituționale și la schimbarea mentalități privind structura programelor 

operaționale. Deși au fost introduse noi programe operaționale cu finanțare multiplă, 

numărul total al acestora a scăzut. Deși statele membre, în principiu, au apreciat 

consolidarea procesului de parteneriat, au fost exprimate critici cu privire la interese diferite 

ale actorilor implicați și la complexitatea procesului decizional.  

 

Având în vedere durata negocierilor interinstituționale, cadrul de reglementare a intrat în 

vigoare abia în decembrie 2013, cauzând întârzieri în finalizarea documentelor de 

programare. În timp ce unele autorități au apreciat rolul Comisiei Europene în acordarea 

unui sprijin constructiv pe parcursul procesului de pregătire, altele au criticat feedback-ul 

inconsecvent dintre reuniunile informale și formale și dintre diferiții funcționari și servicii.  
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Capacitatea administrativă 

În general, statele membre se vor baza pe experiența de management al programelor 

acumulată în perioadele anterioare de programare. Posibilitatea de a reduce numărul de 

programe operaționale va conduce la structuri mai complexe, și nu mai simple în multe țări. 

Interviurile au arătat că, în perioada 2007-2013, problemele administrative au fost legate 

de resursele umane, și anume de fluctuațiile de personal, de o lipsă de cunoștințe și 

experiență, sau chiar de absența unui cadru administrativ adecvat. Este de așteptat ca 

fluctuațiile de personal să rămână o problemă. Ca urmare a crizei financiare și economice, 

unele state membre au realizat schimbări în structura lor administrativă, pentru a crește 

eficiența și a economisi resursele financiare publice. În alte state membre, procesul de 

programare 2014-2020 a determinat o mai mare implicare a personalului, bugetele de 

asistență tehnică fiind mărite pentru a finanța resursele umane. 

 

Impactul diferiților parametri asupra capacității administrative 

Statele membre își evaluează pozitiv eficacitatea propriilor capacități. Cu toate acestea, 

auto-evaluările naționale nu corespund întotdeauna cu evaluările efectuate de Comisia 

Europeană. Acestea din urmă sunt prezentate în documentele de poziție, bazate pe 

concluziile trase cu privire la perioada de programare 2007-2013, conform cărora au existat 

trei constrângeri generice asupra capacității administrative în perioada 2007-2013: 

instabilitatea instituțională, asociată cu schimbări legislative, organizaționale sau 

procedurale; rotații semnificative ale personalului în autoritățile de management și în 

organismele intermediare; și deficite în materie de formare și evoluție profesională. La 

nivelul sarcinilor specifice din cadrul ciclului de management al programelor, capacitățile 

administrative pentru politica de coeziune variază foarte mult de la țară la țară și de la 

program la program. 

 

Este de așteptat ca gestionarea eficientă și eficace a fondurilor ESI în 2014-2020 să 

reprezinte o provocare administrativă majoră, cu solicitări crescute asupra capacității 

administrative comparativ cu perioada 2007-2013. Acestea din urmă includ creșterea 

cerințelor de raportare, caracterul nou al cadrului de performanță și dificultățile inițiale 

legate de introducerea noilor sisteme de schimb de date e-coeziune, precum și de instruirea 

în privința acestora. La acestea se adaugă reforma în curs a structurilor administrative, 

care are un impact asupra instituțiilor, procedurilor și resurselor umane. O altă dificultate 

constă în faptul că resursele de personal și bugetele de asistență tehnică sunt limitate, în 

special în cazurile în care finanțele publice sunt restricționate în contextul crizei economice. 

Statele membre au posibilitatea de a introduce măsuri de simplificare pentru perioada 

2014-2020, iar studiile indică existența unui angajament al autorităților de management în 

direcția îmbunătățirii capacității administrative, cele mai frecvente caracteristici fiind: 

măsuri de reducere a sarcinilor administrative pentru beneficiari prin armonizarea normelor 

în cadrul priorităților și al temelor, raționalizarea proceselor și procedurilor, reducerea 

cerințelor de raportare și îmbunătățirea gestionării datelor (inclusiv prin e-coeziune). 

 

Recomandări 

Studiul oferă o serie de recomandări pentru îmbunătățirea capacității de programare și de 

implementare a fondurilor ESI pe viitor, în funcție de diferitele niveluri de guvernare. Din 

perspectiva Parlamentului European, o problemă esențială este necesitatea unui control 

democratic mai strict asupra Comisiei Europene, comisarilor și miniștrilor naționali din 

partea comisiilor parlamentare, pe tema capacității administrative. Acest lucru s-ar putea 

concretiza printr-o raportare periodică din partea Comisiei Europene către Parlamentul 

European cu privire la rolul noilor unități pentru capacitatea administrativă din cadrul 

Comisiei Europene, precum și cu privire la zonele cele mai problematice pentru unele state 

membre, sau pentru toate, printre care, în special, îndeplinirea condițiilor ex ante, punerea 



Implementarea politicii de coeziune 2014-2020: Pregătirile și capacitatea administrativă a statelor membre 

 

5 

 

în aplicare a planurilor de acțiune pentru capacitate, precum și cadrul de performanță și 

rezerva. În cele din urmă, abilitatea Parlamentului European de a stabili responsabilitatea 

altor instituții necesită o mai bună cunoaștere a factorilor determinanți ai capacității 

administrative în diferitele state membre. Parlamentul European ar putea contribui la 

această bază de cunoștințe prin dezbateri, audieri publice, rapoarte și studii pe probleme de 

capacitate în cursul implementării programelor 2014-2020. 


