16.11.2011
Domnul Emil Boc
Prim Ministru
Guvernul României
Domnul Leonard Orban
Ministru
Ministerul Afacerilor Europene

Cc: Doamna Sulfina Barbu
Ministru
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Domnul Traian Igaș
Ministru
Ministerul Administrației și Internelor

Stimate domnule Prim Ministru,
Stimate domnule Ministru,
Semnatarii acestei scrisori vă supun atenției situația existentă în privința gestionării
fondurilor europene în cadrul a două linii de finanțare deschise în luna ianuarie a acestui
an, respectiv:
-

cererea de proiecte nr.112/2011, în cadrul POS DRU – “Dezvoltarea economiei
sociale”, cu termen limită de transmitere a proiectelor în data de 18.01.2011 și

-

și cererea de proiecte nr.1/2010 în cadrul PO DCA – “Creşterea capacităţii proprii
a organizaţiilor neguvernamentale de a colabora cu instituţiile administraţiei
publice din România” - cu termen limită în data de 31.01.2011.

Sutele de solicitanți care au depus cereri în cadrul acestor două linii de finanțare nu au
primit, nici până în momentul de față, nici un răspuns. Mai mult, nici un beneficiar nu a
primit vreo explicație din partea vreuneia dintre cele două autorități de management în
cauză.
Chiar dacă trecem peste faptul că această atitudine din partea celor două autorități de
management denotă o totală lipsă de respect față de noi - beneficiarii lor și față de
activitatea noastră, nu putem să admitem ca eforturile noastre să fie zădărnicite, iar
oportunitățile care se deschid pentru beneficiarii noștri, prin accesarea acestor fonduri, să
fie anulate de managementul defectuos al acestor două autorități în ceea ce privește
evaluarea cererilor de finanțare și contractarea.
Menționăm faptul că, prin Cererea de proiecte nr.112 din cadrul POS DRU ar urma să se
finanțeze aproximativ 300 de proiecte (conform bugetului pus la dispoziție) și că, în
cadrul fiecăruia dintre aceste proiecte ar urma, conform obligațiilor prevăzute în Ghidul
solicitantului, să fie înființată minim o entitate de economie socială și să fie create minim
zece locuri de muncă. Cum aceste cifre reprezintă minimul impus și pentru care, în
procesul de evaluare, se acordă punctajul minim, realitatea este că proiectele pentru care
se cere finanțare conțin cifre mult mai mari. Așadar, dincolo de faptul că, prin aceste
proiecte, urmează să fie promovat și dezvoltat în România un concept relativ nou –
economia socială, proiectele respective ar reprezenta, în contextul crizei economice pe
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care o traversăm, soluții de ocupare pentru un număr de câteva zeci de mii de persoane
aparținând unor grupuri considerate vulnerabile cum ar fi: persoanele care trăiesc din
venitul minim garantat, femeile aflate în situații de risc, familiile cu mulți copii, familiile
monoparentale, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a
copilului, persoanele cu diferite dizabilități, persoanele de etnie roma ș.a.m.d. Pentru noi,
semnatarii acestei scrisori, este de neînțeles cum autoritățile române pot trata cu o
asemenea nepăsare o oportunitate de rezolvare, cu ajutorul fondurilor europene, a
situației sociale pentru un număr atât de însemnat de persoane, în condițiile în care
situația economică actuală din România și din Uniunea Europeană face greu de imaginat
alte soluții pentru acești oameni.
În ceea ce privește Cererea de finanțare nr.1/2010 din cadrul PO DCA, așa cum indică și
denumirea ei, aceasta ar permite ca un număr însemnat de organizații
neguvernamentale, multe dintre ele activând în domeniul social și având ca beneficiari
aceleași categorii de persoane ca acelea menționate mai sus, să-și îmbunătățească
abilitățile în ceea ce privește relaționarea cu autoritățile și instituțiile publice din
domeniile lor de interes și, prin aceasta, capacitatea de a participa la procesul decizional
în cadrul la acestor domenii. Acest lucru ar duce inclusiv la apropierea autorităților și
instituțiilor publice de beneficiarii lor și la o creștere a gradului de utilizare a expertizei
organizațiilor din aceste domenii în procesul de definire și implementare a politicilor
publice.
Suntem convinși că nu mai trebuie să insistăm și pe faptul că aceste deficiențe grave în
gestionarea fondurilor europene se produc în condițiile în care gradul de absorbție a
acestora de către România este, în prezent, de aproximativ 3,7%.
Având în vedere aceste aspecte, vă solicităm, domnule Prim Ministru, domnule Ministru,
să luați de urgență măsurile necesare pentru remedierea imediată a acestei situații.
În așteptarea unui răspuns la solicitările noastre, vă asigurăm de respectul și
considerația noastră.

Cu stimă,
Nume
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