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Dlui Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene 

cc Dlui Secretar de Stat Gabriel-Călin Onaca  

 

Ref: Lansarea de urgență a apelurilor pentru fondurile POSDRU alocate economiei sociale – axa 6.1 

 

5 martie 2014 

Stimate Domnule Ministru,  

Organizațiile semnatare salută iniţiativa trecerii Autorităţii de Management a Programului 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în subordinea Ministerului pe care îl conduceţi.  

Cu aceasta ocazie ne exprimăm îngrijorarea cu privire la situaţia uneia dintre masurile cu cel mai mare 

impact din actualul Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, și anume 6.1 

Dezvoltarea economiei sociale aflata in prezent intr-o intarzierte care risca compromiterea sa definitivă.  

Pentru Domeniul Major de Interventie 6.1,  din cele 429 milioane de Euro prevăzute în Documentul 

Cadru de Implementare inițial din 2008, au fost lansate spre finanțare și contractate până în prezent, 

deci în 5 ani, doar 150 milioane euro. Această măsură a fost deja penalizată în 2012 prin  reducerea 

bugetului alocat la 319 milioane în 2012, cu mai mult de 100 milioane de euro, și, ulterior, prin anularea 

apelului  CPP 112 (DMI 6.1) din 2011. Acest ultim apel a atras nu mai puțin de 1.816 cereri de finantare, 

dar care nu au mai ajuns în faza de evaluare. Mai mult, deși la nivel declarativ acest apel a fost închis, nu 

există niciun Ordin prin care acesta să fie oficial anulat. 

Chiar în aceste condiții, rezultatele programului au fost semnificative. Conform raportului anual 2012 al 

AMPOSDRU pe acest domeniu major de intervenție rezultatele au fost foarte bune:  

- S-au creat peste 55% din numărul preconizat de structuri de economie sociala; 

- S-au creat peste 73% din numărul de locuri de muncă preconizate în structurile economiei 

social. 

În 2012 se creaseră deja cu finanțare din program  261 de întreprinderi sociale - structuri de economie 

socială noi – din cele 830 preconizate pe durata întregului program pentru suma totală alocata.  Astfel, 

cu 35% din resurse, s-au creat 31% din întreprinderile preconizate.  
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 În ceea ce privește numărul locurilor de munca create, acest indicator a înregistrat o dinamică 

spectaculoasă în 2012 față de 2011, numărul locurilor de muncă create crescând de aprox. 17 ori1. 

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale finanțate POSDRU a fost de  4.684 

până în 2012, față de 3.630 cât era preconizat  adică 129% cu numai 35% din fondurile alocate.  

Economia socială este un domeniu în care România s-a afirmat deja la nivel european, câteva 

întreprinderi sociale din România fiind studii de caz în documente europene și primind nominalizări sau 

premii în competiții europene de profil. Sectorul are o capacitate de mobilizare și implementare 

dovedită în apelurile anterioare și în proiectele deja implementate.  

Lansarea apelurilor în cadrul acestui DMI a fost pregătită încă din august 2013 când a fost lansat primul 

Ghid în consultare publică. Ghidurile au fost discutate în cadrul Conferinţei Naţionale a Economiei 

Sociale din august 2013 la care au participat numeroase organizaţii cu experienţă în acest domeniu şi, 

ulterior, organizaţiile semnatare au transmis comentarii asupra acestor documente, având de asemenea 

ocazia să le prezentăm echipei de management a POSDRU în câteva ocazii. Ultimul Comitet de 

Monitorizare POSDRU a decis lansarea acestui DMI pana in luna decembrie 2013. Suntem conştienţi şi 

de necesitatea de a armoniza procedura de finanţare cu reglementările comunitare în materia de ajutor 

de stat şi de faptul ca, Consiliul Concurenţei şi-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a oferi 

asistenţă tehnică Autorităţii de Management în găsirea unei soluţii. 

Organizaţiile noastre urmăresc de asemenea procesul de legiferare a economiei sociale, fiind implicate 

în ultimii doi ani în pregătirea proiectului de lege şi, în prezent susţinând numeroase amendamente faţă 

de textul de lege prezentat de Minister în Parlament. Considerăm că identificarea şi dezvoltarea unor 

modele de bună practică este un proces necesar anterior procesului de legiferare, noi găsindu-ne în 

prezent în situaţia fericită în care, cu ajutorul FSE s-au dezvoltat numeroase exemple de succes care pot 

fi avute în vedere în procesul de legiferare, inclusiv problemele cu care acestea se confrunta.  

Pe de altă parte,  constrângerile de timp nu permit acum ca AMPOSDRU să aştepte finalizarea 

procesului de legiferare în Parlament, mai ales că implementarea noii legislaţii va presupune şi un 

pachet semnificativ de legislaţie secundară a cărei elaborare încă nici nu a început. În acest sens putem 

să vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Muncii împreuna cu numeroase din organizaţiile semnatare au 

iniţiat o propunere de proiect strategic care ar putea fi înaintată în cadrul DMI 6.4 care are permite un 

transfer semnificativ de expertiză de la câteva state membre pe acest pachet normativ şi, în general pe 

finanţarea FSE  pentru întreprinderi sociale.     

De asemenea, organizaţiile noastre au desfăşurat consultări cu privire la cadrul legislativ şi practica 

finanţării FSE pentru întreprinderi sociale în statele membre cu Comisia Europeană în cadrul Grupului de 
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Experţi pentru Antreprenoriat Social GECES şi în reţelele europene de cercetare CIRIEC sau practică 

European Network of Work Integration Social Entreprises ENSIE, European Micro Credit Network din 

care facem parte.   

Având în vedere cele menţionate, suntem siguri că se poate găsi și o solutie tehnică pentru ca 

apelurile să fie lansate cât mai curând, astfel încât să permită contractarea la timp a acestor fonduri 

pentru destinația lor inițială, care, după părerea noastră, a fost o opțiune strategică viabilă pentru 

actualele condiții de ocupare și sărăcie din România.  

În acest sens, vă solicitam luarea unor măsuri de urgență astfel încât această investiție strategică să 

poată dea rezultatele scontate şi ne exprimăm disponibilitatea de a contribui alături de autorităţile în 

domeniu la o implementare de succes.  

Pentru orice detalii persoana de contact din prezenta Coaliţie este Ancuta Vamesu, Institutul de 

Evconomie Sociala ancuta.vamesu@fdsc.ro, 0745131354.  

Cu stimă, 

Oana Preda 

Coalitia ONGuri pentru Fonduri structurale 
 
Ionuț Eugen Sibian  
Director Executiv Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile  
 
Marioara Duna 
Secretar General 
Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor 
 
Raluca Ouriaghli  
Președinte Reteaua Intreprinderilor de Insertie din Romania RISE  

Membri: 
Asociatia Ateliere Fara Frontiere,  
Asociatia Touched Collection 

Asociatia Regionala de Educare a Adultilor  Suceava (AREAS) 

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor  
 ViitorPlus- Asociatia pentru dezvoltarea durabila 
Motivation 
Concordia 

Angela Achiței, Președinte executiv Fundația Alături de Voi România 
 
  


