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2. CUVINTE - CHEIE 

Convergență economică,  politica de coeziune a Uniunii Europene, fonduri structurale și de 

coeziune, cofinanțare fonduri europene,  capacitate de absorbție, investiții, parteneriat public-

privat (PPP) 

 

3. SINTEZA LUCRĂRII 

 

Integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a însemnat un moment istoric 

pentru poporul român, iar cum anul acesta s-au împlinit zece ani ca stat comunitar,                                                              

este momentul unei analize profunde care să confirme progresele considerabile,  transformările 

majore, precum și numeroasele beneficii înregistrate în ultima decadă, atât pe plan social, 

economic, dar și financiar.  

Dincolo de toți indicatorii utilizați pentru comensurarea beneficiilor aduse de aderarea la UE, 

care, în general sunt analizați și prezentați la nivel național, ca nivel de medie, pentru a fi comparată 

cu media înregistrată la nivelul UE, îmbunătățirea calității vieții fiecărui cetățean român din 

cadrul unei regiuni/județ este poate cea mai pragmatică abordare prin prisma noii realități 

economice și a unei abordări incluzive la nivel regional, întrucât decalajele de dezvoltare 

economică diferă în funcție de județ, unele fiind mai dezvoltate, iar altele mai puțin dezvoltate în 

cadrul unei regiuni.  

Actuala lucrare de cercetare își propune să evalueze dimensiunea absorbției generale a 

fondurilor europene în România, dar și să determine efectele economice semnificative ale 

cofinanțării proiectelor europene generate la nivel teritorial asupra economiei României.  

Relevanța acestui subiect constă în faptul că România se află momentan în fața unor provocări 

mari în ceea ce privește poziționarea sa pe o cale de dezvoltare durabilă. În prezent, conform 

rapoartelor de țară efectuate de partenerii externi (ex: Comisia Europeană, Banca Mondială etc.), 

România are un deficit major de infrastructură, are nevoie de concretizarea unei reforme 

administrative substanțiale, are capacitate limitată de a reține capitalul uman în interiorul granițelor 

și/sau de a dezvolta noi competențe și prezintă largi decalaje economice intra-regionale și între 

mediul urban și cel rural etc. 

În lucrare a fost utilizată o abordare empirică, menită să confirme sau să infirme următoarele 

ipoteze de cercetare: 

• Ipoteza 1: Atragerea fondurilor europene presupune efort financiar din partea României, 

ca parte din acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană. România se confruntă cu 

deficiențe instituționale și financiare ce obstrucționează capacitatea de a atrage fonduri 
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europene și de a dezvolta proiecte parteneriale, cu efecte profund negative asupra 

dezvoltării economice. 

• Ipoteza 2: Contribuția proprie a beneficiarilor, respectiv cofinanțarea planificată din 

resurse proprii ale beneficiarilor publici și privați, reprezintă un efort substanțial pentru 

realizarea proiectelor. 

• Ipoteza 3: Absorbția de fonduri europene, condiționată de cofinanțarea proprie a 

beneficiarilor publici și privați, a generat efecte economice asupra PIB, ocuparea forței 

de muncă și productivitate. 

Teza de doctorat este alcătuită din cinci capitole. Primul capitol este dedicat analizei literaturii 

de specialitate în ceea ce privește conceptele de „convergenţă” şi „coeziune” din perspectiva 

modelului european de economie. Aceste concepte sunt analizate în legătură cu poziția actuală a 

României ca stat membru în Uniunea Europeană și cu rolul fundamental pe care politica de 

coeziune a UE îl deține în procesul de reducere a decalajele economice dintre România și țările 

europene dezvoltate.  

În cadrul Capitolului 2 a fost evaluată capacitatea de absorbție a fondurilor europene precum 

și contribuția sectorului public în cofinanţarea proiectelor europene în România. Rezultatele 

calitative obținute de autor în cadrul acestui capitol arată faptul că un factor restrictiv al procesului 

de absorbție a fondurilor europene constă în faptul că România nu deține capacitatea instituțională 

și administrativă de a gestiona problemele cu care se confruntă sistemul de management al 

instrumentelor structurale. Un alt factor major care a limitat eficiența procesului de absorbție a 

fondurilor europene în România, a reprezentat capacitatea limitată a beneficiarilor de a cofinanța 

proiectele parteneriale. 

Capitolului 3 prezintă analiza unei alte forme a investițiilor parteneriale care și-au dovedit 

eficiența în spațiul european: Parteneriatul Public-Privat (PPP). Și în acest caz deficiențele de ordin 

legislativ au afectat capacitatea României de a susține proiecte parteneriale, de data aceasta de tip 

public-privat (PPP). Rezultatele obținute de autor în acest domeniu, indică faptul că implementarea 

unor astfel de proiecte nu s-a putut efectua în România până în prezent, în special din cauza 

legislației foarte rigide și a expertizei foarte precare a administrațiilor publice de a structura și 

gestiona astfel de proiecte complexe.  

În Capitolul 4, activitatea de cercetare a fost concentrată pe crearea bazei de date și analiza 

evoluției absorbției fondurilor europene, a cofinanțării naționale publice și cofinanțării proprii a 

beneficiarilor de proiecte pentru perioada 2007-2016. Cele mai semnificative rezultate indică 

faptul că în România, cofinanțarea totală (eligibilă și neeligibilă) a proiectelor din partea 

beneficiarilor pentru proiectele europene a fost mai mare decât cea publică, ceea ce reflectă efortul 
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semnificativ al beneficiarilor privați, asociat cu asumarea riscului, chiar dacă în final o parte din 

sumele cheltuite au fost rambursate. 

Cercetarea din cadrul Capitolului 5 a vizat cuantificarea impactului absorbției și cofinanțării 

fondurilor europene asupra activității economice. Distribuția regională la nivel de județ (NUTS 3) 

a absorbției fondurilor a fost absolut necesară pentru aplicarea unui model econometric, în 

condițiile unei perioade scurte de analiză. Modelul de tip panel utilizat a pus în evidență efectul 

fondurilor absorbite de la Uniunea Europeană asupra PIB, șomaj și ocuparea forței de muncă. 

Conform rezultatelor empirice obținute de autor, absorbția de fonduri europene a generat efecte 

economice la nivel regional în România. Astfel, rezultatele modelelor econometrice indică faptul 

că între Produsul intern brut și plățile de la Uniunea Europeană există relații de intercondiționare 

semnificative la nivel județean. De asemenea, conform rezultatelor modelului econometric de tip 

ARDL, există un puternic efect de multiplicare al investițiilor pe termen lung, determinat de 

absorbția fondurilor europene asupra Produsului intern brut. Pe lângă aceste beneficii, rezultatele 

analizei cantitative indică faptul că absorbția de fonduri europene a generat efecte pozitive inclusiv 

la nivelul pieței muncii județene. Astfel, rezultatele modelului economic indică faptul că ocuparea 

forței de muncă este influențată pozitiv de nivelul bugetului eligibil și de volumul cofinanțării 

proiectelor parteneriale.  
 

În urma acestui studiu, reiese o concluzie importantă în ceea ce privește procesul de cofinanțare 

a proiectelor parteneriale. În România există necesitatea unui efort colectiv, ce trebuie să fie înțeles 

atât de beneficiarii din mediul public, cât și de cei din mediul privat, deoarece întârzierile succesive 

în procesul de absorbție a fondurilor europene și în implementarea unor proiecte public-private 

(PPP), se traduc în costuri de oportunitate majore la nivel microeconomic și macroeconomic.                  

Cele mai importante costuri constau în irosirea unor ani în care economia s-ar putea dezvolta atât 

la scală națională, pe seama investițiilor în infrastructură și în capitalul uman, dar și la nivel 

microeconomic, prin prisma investițiilor ce ar putea contribui la dezvoltarea mai rapidă a 

companiilor și la creșterea standardului de viață pentru cetățenii români. 


