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„Daţi afară din şoferi şi angajaţi oameni pentru absorb ț ia
fondurilor europene”
Stimate Domnule Prim Ministru,
Ați afirmat în mod repetat faptul că absorbția de către România a fondurilor structurale este o
prioritate.
A ți indicat faptul că atragerea fondurilor europene este una dintre soluțiile prin care România
poate ieși din recesiunea economică.
Le-ați cerut miniștrilor și directorii Autorităților de Management (AM) care au în gestiune
mecanismul de atribuire a fondurilor structurale să eficientizeze sistemul de evaluare, contractare
și monitorizare.
Din declarațiile făcute împreună de trei directori generali (AM PO CEE, AM POS DRU, AM POR) și
de către directorul ACIS reiese faptul că principalul motiv pentru disfuncționalitățile mecanismelor
de finanțare gestionate de către aceștia este lipsa resurselor umane. Aceste deficiențe nu pot fi
corectate de către directorii de AM. E nevoie de o decizie politică la vârf.
De ce?
Pentru că OUG 34/2009 a blocat angajările în sectorul public. Din păcate, această ordonanţă a
surprins Autorităţile de Management cu schema de personal neacoperită. Avem situaţii aberante
în care doi oameni au ca sarcină contractarea a circa 1000 de proiecte (cazul POS DRU). Un
dosar de finanțare complet are cel puțin trei centimetri grosime și un număr impresionant de
pagini.
OUG 34 condiţionează în practică angajarea de noi oameni de concedierea altor cinci şi asta doar
în situaţii excepţionale („ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba
ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta”).
Evident, şeful unei AM nu poate face aşa ceva, pentru că oricum are prea puţini oameni. Asta se
poate întâmpla doar la nivel de ministru – care poate decide angajarea de oameni la evaluarea,
contractarea și monitorizarea proiectelor şi concedierea altor oameni din acelaşi minister. Media
de 15 % trebuie raportată la nivel de minister, nu de AM .
Sau puteţi decide pur şi simplu o excepţie pentru domeniul fondurilor europene: posibilitatea de a
angaja oameni, cu justificarea necesară.
Altfel, şefii de AM stau şi aşteaptă decizia dumneavoastră şi riscăm să pierdem banii europeni.
Domnule Prim Ministru,

Bucuresti
Telefon: 021-3103558
www.crpe.ro
office@crpe.ro

Înţelegem necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. Înţelegem şi bunele principii de reformare a
administraţiei publice, cuprinse inclusiv în acordul cu FMI. Extinderea masivă a sectorului public
din ultimii ani a dăunat grav României. Dar aceste principii nu trebuie aplicate orbeşte.
Acești funcționari publici au ca responsabilitate eficientizarea mecanismelor de finanțare pentru
38,2 miliarde de Euro în perioada 2007-2013. Pentru primii trei ani rata de absorbție este de puțin
peste 10%.
În conse cin ț ă vă rugăm:
(1) Permite ț i directorilor AM POS și AM POR cel puţin completarea schem elor de
personal până 100 % (schem e deja aprobate, dar unde nu se pot face
angajări din cauza ordonanţei mai sus menţionate).
(2) Reevaluaţi rapid nece s arul de personal şi dimensionaţi schemele de
angajare pentru a face faţă volumului de muncă.
Facem ace st apel public la dumneavoa stră deoarece am dedus, din declara ț iile
directorilor mai sus men ț iona ț i, că au fost făcute mai multe demersuri pe căi
oficiale pentru îmbunătă ț irea mecani s m elor de finan ț are ale instrumentelor
structurale, fără efect.
Toate informațiile prezentate mai sus sunt bazate pe declarațiile publice făcute la seminarul
„Experiența fondurilor UE pentru IMM” organizat de Hotnews.ro în data de 15 martie 2010. Aceste
declarații pot fi consultate la pagina de Internet www.hotnews.ro , secțiunea Economie /
EuROfonduri.
CRPE a scos recent două rapoarte privitoare la fondurile europene şi bugetul Uniunii Europene
care pot fundamenta decizia politică:
-

Romania si reforma bugetului comunitar - cât dăm, cât primim şi la ce putem folosi banii
europeni?, CRPE Policy Memo 8, martie 2010

-

Suntem în grafic? 2010: primul bilanț - Utilizarea fondurilor structurale, CRPE Policy Memo
7, ianuarie 2010.

E destul de clar ce trebuie făcut și soluțiile sunt evidente: fie angajați noi oameni pentru a
completa schema de personal a autorităților de management, fie, în cadrul ministerului realocam
personalul existent pentru a putea îndeplini obiectivele privind atragerea de fonduri europene și
realizarea reformelor atât de necesare. O decizie politica pentru depășirea acestor obstacole pur
birocratice este imperios necesara, iar dumneavoastră, ca Prim Ministru sunteți cel in măsura a da
un semnal în acest sens, și a-și asuma din punct de vedere politic aceasta decizie.
Vă cerem o decizie care vă este la îndemână, ușor de luat și cu efecte imense asupra României.
Iar dacă sindicaliștii o vor considera drept precedent, spuneți-le să producă și ei câteva miliarde
de Euro.
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