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Către: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
În atenția doamnei Ministru Mariana Câmpeanu
Direcția Generală AM POS DRU, MMFPSPV
În atenția domnului Director General Cristian Ababei
Spre știință: Ministerul Fondurilor Europene
În atenția domnului Ministru Eugen Teodorovici

Practici netransparente și corectitudine sub semnul întrebării la AM POS DRU pentru
CPP nr. 123 – 125 și 127 – 152

Stimată doamnă Ministru,
Prin prezenta ne exprimăm protestul față de practicile netransparente care continuă să caracterizeze
gestionarea POSDRU. Mai precis, este vorba despre faptul că temenul limită de transmitere a cererilor
de finanțare în cadrul cererilor de propuneri nr. 123 - 152 (lansate pe data de 17.06.2013, cu termen
stabilit inițial pentru ziua de 01.07.2013, ora 16:00) a fost prelungit inexplicabil cu mai puțin de o oră
înainte de a expira.
Considerăm inacceptabil însuși faptul că decizia de prelungire a termenului a fost anunțată cu doar o oră
înainte de expirarea acestuia, moment în care covârșitoarea majoritate a beneficiarilor care își
propuseseră să respecte termenul inițial apucaseră deja să transmită cererile.
Lipsa prezentării oricărei justificări a acestei prelungiri (cererile care erau deja transmise, la acel
moment, pe fiecare linie de finanțare deschisă, depășeau cu mult bugetul alocat liniei respective)
îndreptățește pe oricine să considere că motivele pentru care aceasta a fost hotărâtă nu au nicio
legătură cu corectitudinea în care ar trebui să se deruleze competiția dintre beneficiari în accesarea
fondurilor europene.
Nesocotind munca sutelor de beneficiari care au înțeles să respecte instrucțiunile inițiale și să accepte
principiile competiției corecte, AM POSDRU a creat prin această decizie două categorii de competitori:
unii care au avut la dispoziție o perioadă de 14 zile de la lansarea cererilor de propuneri pentru a
transmite cererile și o alta care are la dispoziție 14 + 4 zile pentru același lucru.
Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicităm să explicați public motivele pentru care a fost
adoptată această decizie.
De asemenea, solicităm public instituțiilor guvernamentale abilitate o supraveghere sporită și
garantarea corectitudinii procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul CPP nr. 123 – 125
și 127 – 152.
Cu stimă,
Oana Preda
Director executiv CeRe
În numele Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale
www.ce-re.ro/coalitiaong

