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POS DRU, calul de bataie in programele operationale
Cauzele slabei absorbtii a fondurilor europene

Reprezentantii Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale trimit o scrisoare deschisa ministrului
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, in care isi declara ingrijorarea asupra modului in care este
gestionat Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
Membrii Coalitiei considera ca Ministerul Fondurilor Europene si institutiile din subordine nu comunica
eficient cu beneficiarii de proiecte, impun reglementari care nu corespund legislatiei in vigoare si cer
aplicarea lor retroactiv si, nu de putine ori, schimba regulile in timpul implementarii proiectelor.
Cele mai recente exemple sunt proiectele de economie sociala demarate anul trecut si anul acesta care
se confrunta cu probleme grave in implementare iar beneficiarii risca falimentul.
„Discursul public al Primului Ministru, domnul Victor Ponta, si al Ministrului Muncii, doamna Rovana
Plumb, abordeaza de foarte multe ori proiectele de economie sociala ca fiind solutia pentru cresterea
gradului de ocupare a fortei de munca. Va semnalam, domnule ministru, ca acest discurs este golit de
continut si nu reflecta deloc realitatea, daca ne uitam la felul in care este gestionat acum acest domeniu
major
de
interventie
la
nivelul
institutiei
pe
care
o
conduceti.
Subventiile nu pot fi accesate. Solicitati practic, domnule ministru, ca aceste structuri sa avanseze
fonduri consistente pe care nu le pot obtine nici macar din imprumuturi bancare. Si, in acelasi timp,
asteptati de la aceste structuri sa angajeze zeci de oameni si sa devina competitive pe piata libera”, se
arata in scrisoarea deschisa.
Toate acestea si multe alte nereguli, explicate pe larg in scrisoarea deschisa, duc la o implementare
foarte anevoioasa a proiectelor europene si au ca efect absorbtia slaba a fondurilor destinate Romaniei.
Scrisoarea deschisa reprezinta o invitatie la un dialog real si onest cu Ministerul Fondurilor Europene si
cu institutiile din subordine. In acest sens, reprezentatii Coalitiei ONG cer in incheierea scrisorii
organizarea unor dezbateri publice.
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Cine suntem
Coalitia ONG pentru Fonduri Structurale a fost infiintata in anul 2006, in plin proces de redactare a
documentelor strategice ale Romaniei care au stat la baza cheltuirii banilor europeni in perioada 20072013.
Dupa 2007, activitatiile Coalitiei s-au concentrat pe monitorizarea institutiilor responsabile de
implementarea programelor finantate prin Instrumentele Structurale, prin Fondul European pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala, prin Fondul European pentru Pescuit si asupra accesului real al ONGurilor la fondurile disponibile post-aderare.
Coalitia vizeaza:
•
•
•
•

Un parteneriat real si orientat pe rezultate intre institutiile statului implicate in procesul de
absorbtie a fondurilor structurale in Romania si beneficiarii care acceseaza aceste fonduri;
Luarea in considerare a cerintelor organizatiilor neguvernamentale in procesele de planificare,
implementare si evaluare a programelor si proiectelor derulate din fonduri europene;
Transparentizarea proceselor de alocare a fondurilor europene;
Fluidizarea proceselor de contractare si implementare a proiectelor aferente.
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