Nr. 183/21.12.2010
Către: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
În atenţia: Domnului Ioan-Nelu Botiş, Ministru
Către: Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
În atenţia: Doamnei Anca Zevedei, Director General
CC: Guvernul României, cabinetul Primului-Ministru
În atenţia: Domnului Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat
CC: Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale
În atenţia: Domnului Ştefan Ciobanu, Director General
CC: European Commission, DG Employment
În atenţia: Doamnei Septimia Dobrescu, Desk Officer

Stimate domnule Ministru,

Ieri, 20 decembrie a.c., am asistat cu toţii la o situaţie care slăbeşte şi mai mult încrederea opiniei
publice în sistemul de management al fondurilor europene, în corectitudinea şi transparenţa
accesării acestora.
Ne exprimăm temerea că, în lipsa unor măsuri adecvate ale Autorităţii de Management, sistemul
de depunere a proiectelor pe această linie de finanţare, dar şi pe cele ce vor urma, va ajunge în
acelaşi impas. Subliniem că problemele ce au dus la sistarea apelului de proiecte aferent DMI 6.1.
nu ţin numai de fiabilitatea sistemului informatic ActionWeb, ci sunt determinate în mare măsură
de sistemul de selecţie a proiectelor ce urmează a fi finanţate, pe principiul „primul venit – primul
servit”, sistem pe care Coaliţia noastră l-a reclamat în repetate rânduri.
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă solicităm următoarele:
Redeschiderea apelului de proiecte după data de 5 ianuarie. Este de la sine înţeles că
relansarea apelului chiar în mijlocul sărbătorilor de iarnă aruncă în ridicol întregul proces de
depunere a proiectelor şi limitează accesul multora dintre posibilii beneficiari care şi-au
planificat plecarea în concediu fără să prevadă că sistemul informatic va colapsa. În plus, va fi
o adevărată provocare depunerea anexelor obligatorii la sediul AM POS DRU până pe data de 3
ianuarie.
Revenim cu aceeaşi solicitare pe care Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale a adresat-o
Autorităţii de Management încă din luna noiembrie, aceea de renunţare la principiul
„primul vent, primul servit” şi finanţarea proiectelor în ordinea punctajelor obţinute,
nu a vitezei de tastare.
Şi nu în ultimul rând, vă solicităm organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii Coaliţiei
ONGuri pentru Fonduri Structurale în prima parte a lunii ianuarie, în care să putem
discuta, pe bază de argumente şi exemple concrete, toate acele aspecte care au nevoie de
decizii ferme din partea dumneavoastră, pentru ca situaţiile de acest fel să nu se mai repete.

Cu stimă,
Oana Preda, Director executiv CeRe
În numele Coaliţiei ONGuri pentru Fonduri Structurale
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