București, 29.08.2012

SCRISOARE DESCHISĂ

Către:
Victor Ponta, Prim-Ministru al României
Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene
Liviu Marian Pop, Ministru delegat pentru dialog social
De la:
Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale (24 de organizații semnatare)
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (93 de ONG-uri semnatare)
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Confederația Caritas România
Subiect:
ONG-urile semnalează lipsă de transparență în în procesul de consultare pentru pregătirea viitoarei
perioade de programare 2014-2020 a fondurilor europene nerambursabile la AMPOSDRU

Stimate domnule Prim-Ministru,
Stimată doamnă Ministru,
Stimați domni Miniștri,

Constatăm cu regret că instituțiile pe care le aveți în subordonare nu au tras învățăminte din experiența
actualului POS DRU, mai ales în ceea ce privește importanța transparenței în managementul relației cu
partenerii din mediul economic, social, academic și din societatea civilă.
Prin intermediul acestei scrisori deschise, semnalăm public problemele grave identificate de noi în ceea ce
privește constituirea Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale. Conform
Memorandumului cu tema „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării
fondurilor europene în perioada 2014-2020” Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Europene sunt instituțiile care coordonează Comitetul Consultativ Tematic Ocupare,
incluziune, socială și servicii sociale (CCT), comitet care are ca rol stabilirea și prioritizarea investițiilor la nivel
sectorial și regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Conform
documentului anterior menționat, CCT trebuie să aibă în componența sa nouă organizații, parteneri din mediul
economic, social, academic și din societatea civilă.
În primul rând, am remarcat lipsa de transparență în ceea ce privește procesul de decizie în vederea alegerii
celor nouă organizații menţionate mai sus. Termenul limită de depunere a candidaturii a fost 14 august 2012.
Nici până la această dată (28 august 2012) nu există o listă publicată oficial de către Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale (MMFPS).
A doua problemă pe care o semnalăm este lipsa de coordonare și comunicare în cadrul MMFPS. La începutul
lunii iulie a.c., pe site-ul MMFPS a fost făcut public primul anunț prin care se solicita organizațiilor interesate să
își depună candidatura pentru Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Social și Servicii Sociale. În
anunț erau solicitate anumite criterii obligatorii:
 experienţa organizaţiei în domeniul politicilor şi programelor de ocupare, respectiv de incluziune socială
şi servicii sociale;
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numărul şi titlul proiectelor din domeniul ocupării, respectiv de incluziune socială şi servicii sociale,
finanţate din fonduri structurale;
numărul şi titlul studiilor şi cercetărilor realizate în domeniul ocupării, respectiv de incluziune socială şi
servicii sociale;
participarea la comitete sau grupuri de experţi organizate de către Comisia Europeană şi/sau
Organizaţia Naţiunilor Unite;
reprezentativitate la nivel naţional.

Data limită pentru depunerea acestor candidaturi a fost 10 iulie 2012. Nu a fost făcut public niciun răspuns ca
urmare a acestui anunț. Peste 140 de membri ai societăţii civile au depus scrisorile de intenţie fără a primi niciun
răspuns din partea MMFPS.
În 9 august 2012, pe site-ul Autorității de Management a Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor
Umane (AMPOSDRU) apare un alt anunț prin care se solicită, din nou, organizațiilor interesate depunerea
candidaturii pentru același Comitet, însă criteriile de selecție au fost modificate, respectiv:
 experienţa organizaţiei în domeniul politicilor şi programelor de ocupare, respectiv de incluziune
socială şi servicii sociale;
 numărul şi titlul proiectelor din domeniul ocupării, respectiv de incluziune socială şi servicii sociale,
finanţate din fonduri structurale;
 studii şi cercetări realizate în domeniul ocupării, respectiv de incluziune socială şi servicii sociale.
Peste 100 de membri ai societăţii civile au depus documentele necesare. Însă, nici în acest caz, nu există un
răspuns care să fie făcut public, în ciuda importanţei demersului și a necesităţii constituirii Comitetului.
În momentul de față, așa cum a confirmat telefonic secretariatul AMPOSDRU, există un grup de nouă organizații
care au fost deja selectate (fără ca lista să fie făcută publică) și care au participat la prima întâlnire a Comitetului
în data de 22 august 2012. În niciun moment, responsabilii din cadrul MMFPS sau AMPOSDRU nu au explicat
cum aceste organizații au îndeplinit criteriile de selecție și nici cine a fost persoana care a decis că solicitanţii au
întrunit condiţiile. Nu se cunosc date cu privire la depunerea de către toţi membrii Comitetului a dosarului
complet având în vedere că au existat două anunţuri diferite. Nu a fost publicat niciun ordin al Ministrului
Muncii de numire a membrilor acestui Comitet.
Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la modul de realizare a selecţiei organizaţiilor ce vor face parte din
Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale. Conform “Memorandumului pentru
Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în
perioada 2014-2020”, MAEur a recomandat ca selecţia partenerilor, reprezentanţi ai societăţii civile să fie
realizată transparent, pe baza unor scrisori de intenţie transmise de aceştia şi a unor criterii minime de selecție
care să vizeze expertiza în domeniu şi reprezentativitatea în raport cu alte organizaţii similare1.
În spiritul Memorandumului asumat de Guvernul României, solicităm AMPOSDRU și Ministerului Muncii
publicarea listei complete cu membrii Comitetului în discuţie și justificarea modului în care aceștia corespund
criteriilor publicate pe site-ul AMPOSDRU. În plus, contestăm procesul de selecţie a organizaţiilor şi modul în
care s-a organizat selecţia (multe ONG-uri, nefiind atenţionate asupra faptului că există o a doua solicitare de
înscriere, nu au mai putut candida). Considerăm că trebuie avute în vedere în primul rând expertiza şi relevanţa
activităţii derulate de organizaţia interesată, concomitent cu proceduri mult mai clare de selecţie şi un proces
transparent.
Cu stimă,
Oana Preda, Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale (24 de organizații semnatare)
Bogdan Simion, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (93 de ONG-uri semnatare)
Ionuț Sibian, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Confederația Caritas România
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http://www.maeur.ro/files/articles/Memorandum_cu_tema_aprobarea_actiunilor_si_documentelor_privind_pregatirea_acces
arii_si_implementarii_fondurilor_europene_%C3%AEn_perioada_2014-2020.pdf, pag. 5.
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