15 octombrie 2012
Către: Ministerul Afacerilor Europene
În atenția domnului Ministru Leonard Orban
Fax: 0374.104.500

Domnule Ministru,
Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale a luat la cunoștință cu surprindere și
nemulțumire câteva din declarațiile cu privire la situația AMPOSDRU făcute de
dumneavoastră pentru Digi24, în data de 09.10.2012.
Concret, încercați din nou să plasați răspunderea pentru criza POSDRU pe umerii
beneficiarilor, folosind o cunoscută tehnică de dezinformare: prezentarea de informații
șocante pentru opinia publică, fără a oferi detaliile și dovezile de rigoare, permițând astfel
generalizarea acestora. Aduceți în discuție foarte puțin și voalat incompetența și corupția
oficialilor statului român care au generat criza curentă prin dezvoltarea unor sisteme
complexe de fraudare a fondurilor europene. Aceasta ar trebui să fie una din preocupările
dumneavoastră majore, și nu rescrierea regulilor în timpul jocului. Și așa statul roman își
respectă foarte rar obligațiile contractuale asumate, însă, constatăm din nou, se preocupă
constant să își împovăreze partenerii cu tot mai multe sarcini. Iar dumneavoastră uitați faptul
că implementatorii de proiecte sunt co-finanțatori ai acestora.
De la stratagema discursului guvernamental din 1994: “ONG-urile sunt organizații
care aduc mașini din străinătate fără a plăti taxe”, și până la afirmațiile dumneavoastră de
marți referitoare la salariile aberante care ar fi plătite în cadrul POSDRU, nu este decât un
pas, pe care l-ați făcut în disprețul muncii oneste depuse de majoritatea celor plătiți prin
programul european sus-menționat. Niciodată ministerul pe care îl conduceți nu a identificat
public astfel de exemple, în schimb nu este prima dată când vă referiți la subiect fără a furniza
date concrete. În lipsa acestora, nu faceți altceva decât să colportați zvonuri menite să
discrediteze implementatorii de proiecte, adică exact pe aceia care, de ani de zile, în pofida
birocrației incompetente și sufocante pe care o patronați, se încăpățânează să își facă datoria,
pentru ca România să beneficieze de șansa de dezvoltare oferită de Uniunea Europeană.
Declarațiile nefondate făcute în presă au dus beneficiarii în situația în care nu mai pot accesa
credite bancare, pentru că nu mai există credibilitate nici la nivel de program, nici de
beneficiari. Pe de altă parte, banii cheltuiți pentru campanii de informare privind programul
POSDRU sunt irosiți atâta timp cât oficialii statului român îl discreditează public, făcând un
deserviciu în ceea ce privește vizibilitatea Fondului Social European în România
Vă cerem, domnule Ministru, să prezentați scuze celor cărora le-ați afectat imaginea
publică prin modul neinspirat de a comunica pe care l-ați demonstrat din nou. Vă cerem să
produceți date clare, cu identificarea exactă a celor care fac abuzuri și natura acestora și, dacă
nu aveți curajul sa o faceți, măcar să vă abțineți de la a “scoate din joben” afirmații care
lovesc în cei care sunt, de fapt, victimele incompetenței și relei voințe demonstrate de cei care
administrează implementarea fondurilor structurale în România.

Luând notă că, pentru prima dată într-o emisiune televizată, răspunzând unei solicitări
de clarificare a moderatorului, ați indicat autoritățile statului ca responsabile pentru situația
gravă a programului operațional, vă încurajăm să vă centrați discursul public pe aceste aspect.
Noi îl știm, Comisia Europeană îl cunoaște, este cazul să afle și cei neimplicați direct! Suntem
de acord cu aprecierile pozitive cu privire la utilitatea POSDRU și ne-am dori ca acestea să fie
prezentate cel puțin la fel de des precum neregulile din program.
Vă solicităm de asemenea, să faceți demersurile de rigoare pentru a asigura o deplină
transparență a administrării fondurilor structurale. Acestea sunt destinate modernizării
României, iar eșecul actual trebuie cunoscut, analizat și sancționat nu doar în justiție, ci și de
către opinia publică.
Așteptăm cât mai curând un bilanț al activității dumneavoastră în calitate de
conducător al Ministerului Afacerilor Europene. Vrem să știm în ce măsură vă asumați
nerealizările majore înregistrate în ultimul an în implementarea fondurilor structurale în
România și cum aveți de gând să reacționați la această stare de fapt.

Cu stimă,
Viorel Micescu
Director executiv
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