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Unul din indicator ii foarte buni pentru a 
măsura descreționarismul politicilor 
publice ȋn Rom ânia, ȋn special atunci 
când e vorba de t ransferur i bugetare, îl 
reprezintă alocarea către administraţiile 
locale de sum e din Fondului de Rezervă 
la dispoziţia guvernului, un fond înfiinţat 
în 2002 pr in Legea Finanțelor Publice,  
pentru dezastre naturale sau alte situaţii 
neaşteptate.   

Intenţia iniţială a fost ca banii din acest  
fond să fie dist r ibuiți în mod j udicios 
pentru scopurile avute în vedere, fără 
nici o tentă politică.  Insă legea are două 
lacune m ajore:   

(1)  perm ite creşterea nelimitată a 
acestui Fond pr in simplă hotărâre de 
guvern, în t im pul ciclului bugetar, pr in 
deplasarea bani în și de la alte 
m inistere;   

(2)  nu este clară definirea situaţiei de 
urgenţă care poate just ifica alocarea.  

Unul din lucrurile care trebuie discutate serios după alegerile 
locale este eliminarea mecanismelor de alocare discreţionară 
de fondur i ȋn ter itor iu , pr in  crearea de reguli clare pent ru 
fondurile de intervenţie de urgenţă, cred Otilia Nuţu şi Sor in 
Ioniţă 
 

Distorsiuni ȋn 
a locarea ba nn ii ll oo rr  
pentru primărr ii ii 

 

 Toate guvernele de până acum 
au păcătuit prin exploatarea 
politică a mecanismelor de 
alocare teritorială de fonduri, 
favorizând administraţiile 
locale de aceeaşi culoare -  ȋnsă 
unele au făcut- o ȋn m ai m are 
măsură decât altele. 

 Pentru prima oară EFOR 
cuantifică problema şi iniţiază 
o discuţie privind căile de 
stopare a aceste i pract ici.  
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Cele două lacune din lege au făcut ca:  

 Guvernele de după 2002 să capete 
obiceiul de a prevedea o sumă mică 
pentru fondul de rezervă în bugetul 
naţional aprobat  de către Par lam ent , 
iar  apoi să o suplimenteze consistent  
pr in hotărâri de guvern. Pract ica  
m ers ȋn crescendo, an după an,  
după alegerile din 2004.  Vârful a 
fost  at ins în anul electoral 2008, 
când fondul a crescut  de 590 de or i 
peste nivelul bugetat ,  ajungând la 
3.45 m iliarde RON. 

 Guvernul să poată decide în or ice 
m om ent  t ransferul unor sum e de 
bani din Fond către or ice instituţie 
centrală sau administraţia locală,  
fără ca decizia să fie ȋn vreun fel 
filtrată de Par lam ent, pe lângă 
m ecanism ele de finanțare inter-
guvernam entale existente, 
bulversând ast fel polit icile care 
guvernează cheltuielile și 
responsabilitățile administrațiilor 
locale. 

Această este o practică bugetară nu 
reprezintă decât continuarea ȋn form e 
noi a unor vechi năravuri 
adm inist rat ive, pract icate ȋnainte de 
2002 când a apărut legea – sau chiar 
ȋnainte de 1998, când s-a adoptat  o 
lege europeană a finanţelor locale, ce 
trebuia să pună capăt tradiţiei 
anterioare de alocare opacă şi ad-hoc, 
de sorginte sovietică. Din păcate, 
vechile practici au supravieţuit parţial, 
după cum se vede, ȋn ciuda noului cadru 
instituţional.  

Tipul de alocare discutat  aici este 
dăunător pentru buna guvernare din 
două m ot ive: reflectă lipsa capacității 
elaborării unui buget  realist , iar  ca atare 
acesta e ulter ior am endat  de m ai m ulte 
or i  în t im pul execuției bugetare; și 
deschide larg uşa alocărilor 
dist reționare. Pr in urm are, pr ivim  aici 
alocările din fondul de rezervă ca pe un 
indicator de clientelizare politică.  

Graficul următor demonstrează faptul că 
ut ilizarea discreţionară a Fondului de 
Rezervă s-a făcut în crescendo, atât  în 
ceea ce priveşte numărul alocărilor cât   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi a sumelor plătite,  scăzând uşor de la 
începutul cr izei. Î n t im p ce vârful din 
2006 ar putea fi just ificat  de inundaţiile 
m ajore care au avut  loc în acel an şi în 
anul precedent , cele din 2004 şi 2008 
sunt  pur m ot ivate polit ic (ani electorali) .  
Aceast  lucru susţine ipoteza 
part izanatului polit ic.  

Tabelul de m ai jos aduce dovezi 
suplim entare, ilust rând regula nescrisă 
ce a funcționat ȋn ult im ii ani:  sum a de 
resursele disponibile trebuie să meargă 
in porporție de 75-80%  la part idul sau la 
coaliţiele de part ide de la putere.1 Acest  
lucru pare să fie norm alitatea. Î n 2004, 
Social-Democraţii și-au depăşit 
procentul de  vot  cu aproxim at iv a 
cincea parte din alocările preferenţiale. 
Î n 2008, liberalii a depăşit cu peste 
60% , iar în 2010, la o sumă totală m ai 
mică din cauza cr izei, Dem ocrat - liberalii 
au depăşit cu m ai puțin de 50% .  

 

                                                
1 Calcularea alocărilor pe 2008 este preluata 
din IPP, Comunicat de presă, iunie 2010. 
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Fig. 1. Alocari din Fondul de rezerva
(2011 date preliminare)
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Se constată că a existat mereu o lipsă 
flagrantă de imparţialitate 
guvernamentală în alocarea acestor 
fonduri. Ţinând cont de inflaţie şi de 
fluctuaţiile cursului de schimb valutar, 
volumul total al sumelor plătite prin 
interm ediul acestui fond discreţionar în 
2010 şi 2011 este sub nivelul din 2004, 
ceea ce este explicabil având ȋn vedere 
criza generală a bugetelor publice de 
după 2009.   

Numărul de decizii – opace, ca HG ce 
modifică bugetul naţional – a fost  de 
asem enea m ai m ic în 2007-2010, 
com parat iv cu 2003-2004. Dar în anii cu 
bugetele publice în creştere (2006-08)  
au fost  create m ecanism e suplim entare 
discreţionare (de exemplu un fond mare 
de investiţii pentru reabilitarea şcolilor  
care au fost alocate direct de către 
Ministerul Educaţiei fără existența unor 
cr iter ii t ransparente, pr in urm are, la fel 
ca fondul de rezervă şi cu dimensiuni 
com parabile) . 

Cine este de vină şi ce este de făcut? 
Sistem ul pe două niveluri al 
administraţiei locale din Rom ânia 
generează alinieri politice ȋncrucișate, 
de exem plu atunci când pr im arul face 
parte din coaliţia de guvernământ 
naţional, în timp ce conducerea 
Consiliului Judeţean, care joacă un rol 
im portant  în gest ionarea unor 
t ransferur i la nivel sub-naţional, 
aparţine opoziţiei.  

Î n ast fel de situaţii este greu de 
clar ificat  cine favorizarză (sau 
abuzează) pe cine. De exemplu, atunci 
când guvernul t rece peste capul 
preşedinţilor Consiliilor Judeţene şi 
alocă bani direct la comunităţile locale:  

 

ei pot  favor iza un pr im ar bine conectat , 
dar totodată să compenseze o autoritate 
locală, neglijată sistematic de 
autorităţile judeţene. Cu alte cuvinte,  
alocarea discreționară  este regulă atât 
la nivel central şi judeţean. 

Singura soluţie rezonabilă, ȋn acord cu 
principiile de bună practică a guvernării, 
o const ituie crearea unor m ecanism e 
contractuale clare de alocare teritorială 
a fondurilor de orice natură, inclusiv cele 
de urgenţă, bazate pe criterii obiective şi 
verificabile, care să creeze 
predict ibilitate.  Dar m ai ales, e nevoie 
de respectarea regulilor  o dată ce 
acestea sunt  decise, iar  acesta este de 
fapt punctul slab al guvernării ȋn 
România. Acest material reprezintă baza 
pentru o discuţie pe tema 
transparentizării şi ȋntăririi 
m ecanism elor de alocare financiară, pe 
care EFOR o va iniţia cu actorii politici 
relevaţi ȋn perioada imediat următoare 
alegerilor  locale. 

 

Otilia Nuţu şi Sorin Ioniţă sunt analişti ai 
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Procent alocări preferențiale vs 
procent  voturi în aleger i locale  

2 0 0 4  
( PSD)  

2 0 0 8  
( PNL)  

2 0 1 0  
( PDL)  

2 0 1 1*  
( PDL)  

Fonduri preferenţiale pt partide 
de guvernare, %  

49 45 62 58 

Procent votur i în a leger i locale pt  
partid de guvernământ, % 

35.5 16.2 28.8 28.8 

 “I ndice clientelism ” implicit  1.4 2.8 2.2 2.0 

*  date prelim inare 


