Nr.: 130/22.10.2013
Către: Direcția Generală AM POS DRU
În atenţia domnului Director General Cristian Ababei
Spre știință: Domnului Ministru Eugen Teodorovici, Ministerul Fondurilor Europene

Ref.: Lansarea apelului de proiecte aferent DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Stimate domnule Director General,
Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale, Institutul de Economie Socială și Rețeaua Română a
Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Econimică (RISE România) vă solicită public să urgentați
lansarea apelului de proiecte de tip grant și strategic din cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei
sociale”. Au trecut aproape două luni de la punerea în dezbatere a celor două ghiduri condiții specifice
pentru acest DMI și au fost depășite, pe rând, mai multe termene de lansare a apelului, anunțate verbal
în evenimente publice.
Dezvoltarea economiei sociale în România a avut serios de suferit, în contextul în care, după
anularea apelului de proiecte din decembrie 2010, AM POS DRU a amânat în repetate rânduri o nouă
lansare și identificarea unor soluții pentru plata subvențiilor. Au trecut mai bine de trei ani, de când
această linie de finanțare nu a mai fost deschisă, România riscând ca toată investiția realizată în
formarea resurselor umane în domeniu și înființarea de structuri de economie socială să fie pierdută pe
motiv de lipsă de continuitate.
Înțelegem presiunea extrem de ridicată asupra Autorității de Management pentru a evalua și
contracta un număr cât mai mare de proiecte pe toate axele programului, însă subliniem că DMI 6.1. a
avut până acum proiecte care au reușit să devină exemple de bună practică la nivel european.
Cunoscut fiind faptul că proiectele finanțate prin POS DRU trebuie încheiate până la finalul anului
2015, ne punem serioase semne de întrebare cu privire la șansele de a fi atinși indicatorii de program ce
țin de dezvoltarea economiei sociale prin POS DRU, în condițiile în care până în prezent a fost atins doar
15% din indicatorul „numărul de structuri de economie socială create”. În acest sens, vă rugăm sa nu
pierdeţi din vedere propunerile noastre de modificare a ghidului solicitantului pentru DMI6.1. grant şi
strategic, care vizează tocmai minimizarea riscului de neatingere a indicatorilor de program şi
maximizarea impactului acestor proiecte de economie socială cofinanţate prin POS DRU.
De asemenea, ținând cont de durata medie a proceselor de evaluare și contractare, putem
anticipa că implementatorilor le va rămâne puțin peste un an (sau chiar un an) pentru înființarea de
entități care să funcționeze pe principiile economiei sociale, într-o piață extrem de dificilă. Considerăm
că, în condiţiile în care lansarea apelului la propuneri de proiecte întârzie, durata de implementare a
proiectelor nu va fi nici pe departe suficientă.
Vă rugăm în concluzie, domnule Director, să anunțați public data lansării apelului de proiecte
aferent DMI 6.1. sau să explicați care sunt motivele pentru care această lansare este amânată în mod
constant.
Cu stimă,
Oana Preda
Director executiv CeRe
În numele Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale
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