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Potrivit auditorului extern al UE, programele de formare adresate 
locuitorilor din mediul rural sunt „prost gestionate și prea 
costisitoare” 

Într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană se arată că programele de formare 
profesională și de consiliere pentru mediul rural finanțate de UE sunt prea costisitoare, se suprapun 
adesea peste alte programe deja existente și favorizează furnizorii de formare consacrați. Raportul 
de audit evidențiază deficiențele procedurilor de gestionare ale statelor membre, precum și 
insuficiența supravegherii din partea Comisiei Europene. 

Deși agricultura și silvicultura rămân în centrul preocupărilor în ceea ce privește economia rurală, politica de 
dezvoltare rurală a UE urmărește, de asemenea, revitalizarea mediului rural prin intermediul învățământului 
profesional și tehnic, al formării și al transferului de cunoștințe. UE sprijină proiectele de formare și de consiliere 
pentru mediul rural prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală. Pentru perioada 2007-
2013, au fost alocați 1,3 miliarde de euro pentru aceste activități. Cofinanțarea cu care contribuie statele 
membre mărește sprijinul public total la 2,2 miliarde de euro. Pentru perioada 2014-2020, este posibil ca 
valoarea acestui sprijin să depășească 4 miliarde de euro. 

Curtea a examinat dacă la nivelul Comisiei și la cel al statelor membre erau instituite sisteme de gestiune și de 
control adecvate. Au fost vizitate cinci state membre: Spania (Galicia), Austria, Polonia, Suedia și Regatul Unit 
(Anglia), care reprezentau peste 65 % din cheltuielile efectuate în aceste scopuri. 

Per ansamblu, auditorii au constatat că gestionarea activităților de formare a fost defectuoasă. Statele membre 
se bazau în măsură prea mare pe propunerile formatorilor și orice tip de formare era considerat „satisfăcător” și 
eligibil pentru a beneficia de finanțare publică. O astfel de analiză insuficientă a propunerilor implica riscul de 
finanțare a unor activități care nu prezentau relevanță, precum și de duplicare a unor activități de formare care 
erau deja disponibile. Anumite cursuri de formare care au beneficiat de sprijin erau de 10 ori mai costisitoare 
decât alte cursuri echivalente care erau deja disponibile. 

„Formările ar trebui să răspundă unor nevoi identificate și să fie oferite la un cost rezonabil de către formatori 
calificați și cu experiență”, a declarat domnul Jan Kinšt, membrul Curții responsabil de acest raport. „În practică 
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însă și, de prea multe ori, lucrurile nu stau deloc astfel”. 

Printre alte constatări ale auditorilor se numără lipsa de concurență echitabilă și transparentă, care a făcut ca o 
serie de furnizori de servicii de formare consacrați și deja înființați de mult timp pe piață să fie selectați cu 
regularitate, aceștia beneficiind de proporția cea mai mare din finanțare. În Austria, anumiți furnizori aveau un 
acces privilegiat la informații relevante pentru elaborarea propunerilor lor de formare. În Polonia, sistemul de 
acordare a finanțărilor favoriza în mod sistematic furnizori consacrați. În Suedia și în Spania, cursurile de formare 
erau oferite, în marea lor parte, de către administrația publică, fără să se furnizeze vreo justificare pentru 
excluderea formatorilor din sectorul privat. 

Cererile de finanțare a proiectelor nu conțineau, de multe ori, detalii suficiente pentru a permite o evaluare 
pertinentă a costurilor în raport cu activitățile planificate. Cu toate acestea, autoritățile naționale indicau, în 
listele lor de verificare, că s-au efectuat verificări ale costurilor. 

Printre cazurile în care statele membre plăteau excesiv, se pot cita, cu titlu de exemplu, următoarele situa ții: 
plăți care nu au fost reduse atunci când numărul efectiv de participanți era mai scăzut decât se prevăzuse, plăți 
efectuate pe baza unor liste de prezență nefiabile și costuri declarate care erau mult mai ridicate decât sumele 
plătite efectiv subcontractanților. Rareori se apela la informațiile disponibile, precum feedbackul obținut de la 
participanți, pentru a se evalua calitatea serviciilor prestate, și se colectau numai indicatori relativ simpliști, cum 
ar fi numărul persoanelor care au beneficiat de formare sau numărul zilelor de formare finanțate. 

Raportul recomandă statelor membre: 

• să selecteze activitățile de formare astfel încât să se răspundă unor nevoi în materie de competențe 
identificate prin intermediul unei analize recurente, precum și să evite riscul ca procesul de selecție să se 
deruleze în funcție de furnizorii de formare;  

• să aducă îmbunătățiri modului în care evaluează calificările și experiența furnizorilor de formare;  
• să evalueze dacă este necesar să se acorde sprijin unor activită ți care sunt deja disponibile în mod curent 

pe piață la un preț rezonabil.  

Furnizorii de formare și de consiliere ar trebui nu numai să furnizeze informații privind gradul de satisfacție al 
participanților, ci și să testeze dacă aceștia au învățat efectiv ce trebuiau să învețe. 

 

Raportul special nr. 12/2015: „Prioritatea pe care și-a stabilit-o UE de a promova o economie rurală bazată pe 
cunoaștere a fost afectată de gestionarea defectuoasă a măsurilor de transfer de cunoștințe și a măsurilor de 
consiliere” este disponibil în prezent în limbile engleză, franceză, germană și spaniolă (celelalte versiuni 
lingvistice vor fi disponibile în scurt timp). 

 


