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Introducere
Valoarea cea mai importantă pe care se bazează Sfteam este
cooperarea. Scopul cooperării noastre pe termen lung este de a
ne asigura ca dezvoltarea regională şi Politicile de Coeziune în
Europa Centrală şi de Est - inclusiv utilizarea fondurilor UE asigurate prin Cadrul Strategic Comun – urmăresc o cale sustenabilă.
Ca să se asigure acest lucru la nivel European, naţional, regional
şi local, noi credem că e necesară stabilirea şi menţinerea unei
cooperări şi relaţii de parteneriat între factorii de decizie şi toate
părţile afectate, incluzând cetăţeni, municipalităţi, ONG-uri şi
intreprizători.
Suntem într-o perioadă crucială privind fondurile de la Politicile
de Coeziune al UE. Cu toate că baza legală – care printre altele,
defineşte cerinţele minime de parteneriat - din păcate, este încă
în fază de elaborare, programarea privind cheltuirea a 336 miliarde Euro între 2014 şi 2020 deja a început.
În mod evident este nevoie de o legislaţie puternică la nivel UE şi
la nivel naţional ca să se asigure un parteneriat adecvat pe perioada de programare. Realizarea lui depinde în mare măsură de
competenţa şi angajamentul persoanelor şi instituţiilor implicate.
La începutul anului 2012, SFteam a elaborat o listă de verificare
pentru măsurile necesare asigurării unei aplicări semnificative a
principiului de parteneriat în programarea Politicii de Coeziune
şi în fiecare fază a ciclului politic.1 După elaborarea lui, noi am
promovat această listă de verificare printre oficialităţi şi ONG-uri
şi am testat dorinţa oficialităţilor de a aplica aceste recomandări
şi utilitatea lui văzută prin ochii ONG-urilor.
Ca să îndeplinim rolul nostru de organizaţie care face analize
şi atenţionează (“watchdog”), în acest studiu am făcut o trecere
în revistă a ceea ce se întâmplă în ţările din Europa Centrală
şi de Est (Bulgaria, Latvia, Polonia, Republica Cehă, România,
Slovacia, Ungaria) pe perioada de programare 2014-2020, concentrânu-ne pe tema parteneriatelor. Am făcut interviuri şi am
colectat reacţii de la mai mulţi oficiali şi ONG-uri, şi am decis să
prezentăm situaţia din fiecare ţară atât din punctul de vedere al
autorităţilor, cât şi al ONG-urilor.. Este destul de interesant de
văzut cum arată acelaşi proces din puncte de vedere diferite.
Noiembrie 2012
Teodóra Dönsz-Kovács, István Farkas
1
Sixteen Principles for Successful Partnership in EU
Funds, in: The Key to Partnership for Successful EU Funds, May 2012,
http://www.sfteam.eu/index.php?id=68
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Şaisprezece principii propuse de
SFteam pentru un parteneriat de
succes în utilizarea Fondurilor
Structurale de la UE – un raport
despre reacţiile la aceste
propuneri
În afara cadrului stabilit de UE, conţinutul real al procesului de
parteneriat depinde doar de statele membre: vor doar îndeplinirea cerinţelor UE sau vor discuţii şi dezbateri adevărate? La începutul anului 2012, Sfteam a realizat o listă cu 16 principii 2 care
ajută la dezvoltarea/ realizarea unui parteneriat adevărat pentru
întregul ciclu politic vis-a-vis de Fondurile alocate prin Politicile
de Coeziune a UE ( Cadrul Strategic Comun).
În cursul pregătirii acestui studiu SFteam s-a consultat cu mai
mulţi oficiali şi reprezentanţi ai ONG-urilor pentru a afla despre
experienţa lor în procesul de programare şi în practicile privind
parteneriatele.
SFteam s-a consultat cu ei şi în privinţa celor 16 principii. Pentru
SFteam este important ca cele 16 principii să fie realizabile, să
nu existe numai pe hârtie. De aceea, Sfteam va dezvolta aceste
principii în aşa fel încât să fie realistice şi să răspundă nevoilor,
folosind experienţa sa proprie şi constatările din partea celorlalţi
parteneri.
Experienţele acumulate în urma discuţiilor pe baza celor 16 principii sunt prezentate în continuare.

ONG-urile despre principii
Reprezentanţii ONG-urilor, în general, sunt de acord cu aceste
principii, şi ar dori să le vadă realizate în diferite procese de parteneriat din ţara lor. Totuşi, considerăm că sunt câteva recomandări importante:
• Majoritatea ONG-urilor -nu cele de mediu- au punctat necesitatea ca Evaluarea Strategică de Mediu sau un document similar, ar trebui să evalueze şi celelalte două aspecte ale dezvoltării
durabile-impactul social şi economic al programelor finanţate de
2

Ibid.
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UE, iar proiectele să fie examinate cu mai multă grijă. Riscul unui
proiect slab întocmit nu este numai că nu schimbă nimic, dar
banii UE pot cauza şi impact negativ. Acest lucru poate fi evitat
în orice stadiu al programului cu ajutorul documentaţiei şi al proiectelor bine pregătite.
• Este important ca nu numai materialele de la întâlniri şi documentaţia corespunzătoare să fie trimise părţilor interesate sau
publicate în prealabil, dar să fie pusă la dispoziţia lor şi documentaţia de fond, studiile, documentele de cercetare şi concluziile.
Acestea ar elimina dezavantajul partenerilor ce rezultă din lipsa
de informaţii şi le-ar asigura posibilitatea să se pregătească cu
argumente bine fundamentate pentru întâlniri sau consultaţii.
• În principiu, dar şi în viaţa reală ar trebui accentuate mai mult
răspunsurile justificative date la propunerile înaintate. Deseori
sunt refuzate propuneri chiar bune sau legitime fără un răspuns
justificat, iar ONG-urile simt că efortul lor depus este fără rost.

Oﬁcialităţile despre principii
Chiar dacă oficialii întrebaţi sunt de acord cu majoritatea principiilor, când vine rândul măsurilor concrete sau a finanţării ei devin
precauţi. Se pare, totuşi, că oficialităţile înştiinţează societatea
civilă din ce în ce mai mult, ca parteneri în procesul de programare.
• Oficialităţile, în general, sunt de acord ca informaţiile de bază
despre proiectele finanţate de EU şi contractele să fie accesibile
publicului, dar nu sunt în favoarea ca toate contractele dintre Autorităţile de Management şi beneficiari să fie publice.
• Câteodată oficialităţile înţeleg greşit conţinutul unui proces
de consultaţie publică. De exemplu, privitor la solicitarea SFteam
pentru consultaţii publice, autorităţile cred că satisfac cerinţele
unei consultaţii publice implicând Comitetul de Monitoring în proces. Bineînţeles că acest lucru nu înlocuieşte consultaţia cu publicul şi cu toţi partenerii interesaţi.
• Autorităţile sunt deschise să folosească Asistenţa Tehnică în
susţinerea parteneriatului; dar într-un fel indirect, de ex. prin organizarea de treninguri din fonduri de la Asistenţa Tehnică, şi nu
suportând costul participării ONG-lor în procesele de parteneriat,
adică nu prin suportând costuri directe ( de ex. costul deplasărilor), etc. Acesta înseamnă şi faptul că nu există voinţă în vederea
acoperirii cheltuielilor reprezentanţilor ONG-lor care lucrează în
Comitetele de Monitoring.
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Bineînţeles orice principiu este fără sens dacă nu este folosit în
realitate. SFteam şi grupurile membre vor lucra ca să se realizeze din ce în ce mai mult din principiile stabilite, în cursul procesului de programare, implementare şi monitorizare în perioada
2014-2020.

Stadiul programării – o scurtă
trecere în revistă şi evaluare a
studiilor de caz în fiecare ţară.
În continuare vom face o trecere în revistă a stadiului în care
au ajuns ţările respective cu procesul de programare până în
toamna anului 2012, şi totodată vom oferi o scurtă prezentare
a opiniilor ambelor părţi: ale oficialităţilor şi ale reprezentanţilor
organizaţiilor non-guvernamentale despre implementarea principiilor de parteneriat.

Punctul de vedere al ONG-urilor

Bulgaria

Informaţii actualizate sunt accesibile pe portalul comun de informaţii pentru Fondurile Structurale de la UE www.eufunds.bg. Pe
acest site sunt anunţate evenimentele anterioare şi cele de viitor
şi publicate dezbaterile publice.
Ca şi o parte a procesului de programare, guvernul planifică să
organizeze întâlniri de lucru, seminarii şi ateliere pentru discutarea documentelor specifice aflate în diferite faze ale procesului
de programare. Conform planurilor guvernamentale trebuie să
se organizeze întâlniri regulate la fiecare trei luni.
Decretul nr. 5 din 2012 al Consiliului de Miniştri descrie etapele
cheie, în procesul de programare, ale Contractului de Parteneriat, ale programelor operaţionale şi bazele participării publice.
Conform acestui decret, Unitatea Centrală de Coordonare care
coordonează şi monitorizează implementarea şi utilizarea Fondurilor Structurale, a dezvoltat un mecanism special de selecţie
a reprezentanţilor sectorului ONG în grupurile de lucru pentru
pregătirea Contractului de Parteneriat şi programele operaţionale. Până acum au fost organizate trei întâlniri de lucru despre
“Noua Perioadă de Programare a Politicii de Coeziune UE în
perioada 2014-2020” şi Programul de Dezvoltare Naţională “Bulgaria 2020”. Există două criterii pentru ONG-uri: aplicanţii trebuie
să aibă un dosar juridic curat şi să aibă experienţă de cel puţin
doi ani. În acest moment grupul de lucru pentru pregătirea Contractului de Parteneriat este stabilit. În procesul de programare
există de asemenea grupuri de lucru tematice pentru pregătirea
fiecărui program pentru perioada 2014-2020.

Punctul de vedere al ONG-urilor
Informarea – ONG-urile interesate pot primi informaţii despre
procesul de programare de la guvern pe internet sau cu ocazia
evenimentelor la care ei sunt invitaţi. Organizaţiile care sunt mai
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active în acest domeniu primesc informaţii mai detaliate la nivelul
UE de la colegii lor de la Bruxelles.
Una dintre eşecurile majore ale procesului de parteneriat este
procedura de selecţie o reprezentaţilor ONG în grupurile de lucru
care lucrează la documentele de programare. În primul rând, nu
este clar de ce a trebuit să se dezvolte un sistem nou, când exista deja unul, organizat de ONG-uri mai bine de 10 ani, sistem recunoscut de mai multe ministere. Privind noul sistem aprobat se
pun întrebări în legătură cu selecţia unor reprezentanţi specifici.
ONG-urile nu au informaţii de ce un aplicant pentru participare
într-un grup de lucru este preferat în comparaţie cu altul, în special când cel refuzat are o competenţă sau experienţă mai mare
şi este mai recunoscut în societate.
Consultările realizate până acum sunt mai mult informări decât
consultări adevărate. La o conferinţă sau forum nu există posibilitatea reală de dialog. Poate că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care punctele de vedere prezentate de ONG-uri nu
au fost luate în considerare până acum. ONG-urile au prezentat
propunerile lor pentru Programul Naţional Bulgaria 2020 de mai
multe ori, dar niciuna dintre propuneri nu a fost luată în considerare în documentul final. Nu este clar de ce au fost respinse propunerile ONG-urilor, deoarece nu a existat nicio reacţie la aceste
propuneri.
Unul dintre motivele principale pentru care ONG-urile sunt pesimiste privind procesul de programare este că guvernul a delegat sarcina elaborării documentelor de programare, precum şi a
Contractului de Parteneriat unor companii de consultanţă. Există
riscul ca planurile realizate de către aceste companii de consultanţă să nu reflecte viziunile şi opiniile unei game largi de organizaţii, care vor trebui să participe la realizarea acestor planuri.
Aceste planuri pot duce la concentrarea resurselor financiare în
arii şi regiuni restânse, -şi implementate de anumite companii- şi
pot duce la o dezvoltare ne-durabilă. Această abordare va genera un parteneriat formal în practică şi o participare formală a
ONG-urilor în grupurile de lucru. Participarea lor va fi pur şi simplu un fel de pseudo-publicitate.
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La nivel regional aceste procese nu au început încă. Sunt semnale că unele municipalităţi şi Administraţii Regionale au început
în avans să prepare planurile lor de dezvoltare. În unele cazuri
reprezentanţii sectorului civil sunt părţi active, şi în acestă fază
încă caută să participe în mod real la procesul de programare în
elaborarea planurilor viitoare. Însă majoritatea autorităţilor locale
şi regionale aşteaptă încă ordine de la ministerele responsabile, deci urmăresc schema clasică de abordare de sus în jos. În
asemenea situaţii e interesant de urmărit în ce măsură priorităţile
naţionale vor diferi de cele regionale, şi în ce măsură nevoile locale vor fi luate în considerare.

Punctul de vedere al oﬁcialităţilor

Latvia

În Latvia Ministerul de Finanţe este responsabil pentru implementarea Politicii de Coeziune UE şi elaborarea Programelor
Operaţionale. Priorităţile pentru fondurile UE în Latvia trebuie să
fie în concordanţă cu priorităţile strategice definite prin Planul
Naţional de Dezvoltare 2014-20120, care sunt în faza de pregătire şi trebuie aprobate de către Cabinetul Miniştrilor şi Parlament
până la sfârşitul anului 2012.
Guvernul Latviei distribuie informaţii actualizate despre planificare printr-o pagină web specială (www.esfondi.lv) care a fost
sursa de informare şi pentru perioada 2007-2013.
Autorităţile au organizat deja discuţii publice despre reglementările UE propuse, de exemplu la data de 9 noiembrie 2011. Ministerul Finanţelor a organizat o audiere publică privind schema
reglementărilor UE la Politicile de Coeziune şi Structurale, şi se
propune organizarea unor întâlniri bilaterale cu partenerii sociali.
Instrumentul principal al participării oficiale conform planificării
este un Comitet Temporar de Monitoring al fondurilor UE pentru pregătirea documentelor de planificare. Acest comitet va fi
condus de către Autoritatea de Management şi include pe lângă
reprezentanţii autorităţilor responsabile şi organizaţiile non-guvernamentale şi partenerii regionali. Similar cu perioada actuală
de programare (2007-2013), un Comitet de Corelare, care este o
instituţie dedicată fondurilor UE (Fonduri Structurale şi de Coeziune), are scopul de a asigura eficienţa implementării programelor şi monitorizarea calităţii, Comitetul Temporar de Monitoring
al fondurilor UE va avea membri cu drept de vot şi membri fără
drept de vot. Orice partener social poate participa în Comitetul
de Monitoring fără drept de vot (consilier sau observator).
Platforma de bază pentru discuţii va fi Comitetul de Supervizare
care a fost stabilit în mod special pentru noua perioada de programare pentru a discuta schiţele regulamentelor. Similar Comitetului de Monitoring va include toţi partenerii care au lucrat în
planificarea şi monitorizarea fondurilor de la UE şi va fi deschis
pentru noi parteneri.
Guvernul planifică pregătirea Contractului de Parteneriat, printrun proces deschis şi democratic, şi pregăteşte, de asemenea,
realizarea Evaluării Strategice de Mediu pentru documentele de
planificare.

Punctul de vedere al ONG-urilor
Până acum, deoarece procesul de programare este la început
şi ministerele aşteaptă ca guvernul să aprobe Planul Naţional
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de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020 care va stabili bazele
pentru activităţiile PO şi FS, n-a existat o distribuire activă a informaţiilor din partea statului în privinţa procesului de programare a fondurilor structurale. În acelaşi timp, ONG-urile care caută
informaţii în mod activ privind planurile şi activităţile ministerelor,
nu au avut probleme cu accesul la informaţii.
Deoarece procesul de programare este la început, este prea devreme să evaluăm formele de consultare care vor fi utilizate. De
altfel, ONG-urile şi-au exprimat dorinţa de a participa în grupuri
de lucru inter-instituţionale (în special la nivel sectorial), implicând ministerele de resort, parteneri sociali şi ONG-uri. Este de
asemenea important să avem informaţii în timp util, uşor accesibile publicului despre formele şi căile de participare.
Există iniţiative bune, ca de exemplu propunerea Ministerului de
Finanţe, care a propus crearea unui comitet de monitoring “de
umbră”, în care poate participa oricare instituţie interesată pentru
urmărirea elaborării şi implementării Programelor Operaţionale.
Cabinetul Miniştrilor a iniţiat, de asemenea un Memorandum de
Cooperare cu ONG-uri, în care sunt implicate mai mult de 250
ONG-uri din diferite domenii. Toate aceste iniţiative pot fi forumuri utile pentru discuţii în perioada de programare, de altfel rolul
lor în procesul de programare nu este clar definit.
ONG-le aşteapă reguli clare şi un proces transparent, informaţii
în timp util, o distribuţie clară a responsabilităţilor între diferite
instituţii implicate. Se aşteapă, de asemenea ca ministerele să
distribuie informaţiile în mod activ şi să utilizeze metode de participare în vederea colectării de comentarii şi reacţii. Trebuie, de
asemenea menţionat în mod clar, care sunt părerile care se iau
în considerare şi care nu, şi motivele care au dus la aceste decizii.
ONG-urile de mediu doresc ca aspectele de mediu să fie integrate în Programele Operaţionale şi în toate activităţile de programare, doresc mai multe proiecte de energie regenerabilă şi de
eficienţă energetică. ONG-urile care se ocupă de dezvoltare regională vor mai multe activităţi locale care să reflecte aspectele
regionale şi principiul subsidiarităţii. ONG-urile cer totodată să se
deschidă fondurile nu numai agenţiilor de stat dar şi partenerilor
sociali şi ONG-urilor, ceea ce ar îmbunătăţi calitatea proiectelor
şi eficienţa utilizării fondurilor.
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Participarea pentru ONG-uri în procesul de programare în Latvia
nu a fost niciodată constrânsă, în consecinţă nu este de aşteptat ca Contractul de Parteneriat să aducă mai multe oportunităţi
de participare. Contractul de Parteneriat poate fi utilizat ca un
instrument adiţional şi punct de referinţă pentru ONG-uri să facă
lobby la DG Regio şi la guvernul naţional să se includă câteva
noi prevederi în legislaţia naţională.

Punctul de vedere al oﬁcialităţilor

Polonia

Deja pe la sfârşitul anului 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale
(MDR) a început să implice publicul în pregătirile pentru o nouă
perioadă de programare – ca şi punct de plecare, a fost discutat
pachetul de reglementări provizorii, propuse de Comisia Europeană pentru Fondurile UE 2014-2020. O întâlnire de lucru despre reglemetări a fost organizată la data de 26 octombrie 2011,
cu scopul de a colecta păreri de la parteneri privind poziţia guvernului faţă de aceste documente. În decembrie poziţia provizorie
a Poloniei faţă de pachetul de reglementări a fost postată pe siteul MDR şi a fost anunţată consultarea publicului.
Procesul de programare propriu-zis a început în 2012. După ce
guvernul adoptă liniile directoare ale Contractului de Parteneriat care stabileşte întreaga strategie de a cheltui fondurile UE în
perioada 2014-2020, sunt prevăzute largi consultări. Aceste consultări vor avea loc în cursul anului 2012.
De altfel, partenerii sunt deja implicaţi în schiţarea utilizării fondurilor UE în Polonia, prin diferite căi, care includ:
• • dezbateri ale experţilor privind diferitele obiective tematice
ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020 cu participarea partenerilor, incluzând ONG-urile
• • întâlniri ale Forumului Naţional Teritorial, care este un organism consultativ pentru politici regionale, o sesiune dedicată
în special parteneriatelor a fost organizată la data de 12 septembrie 2012
MDR-ul este, de asemenea deschis la iniţiativele ONG-urilor şi
altor parteneri privind discuţiile despre viitorul fondurilor UE, trimite delegaţi la evenimente, ca de exemplu la conferinţa organizată de Federaţia Naţională a ONG-urilor la data de 22 octombrie 2012.

Punctul de vedere al ONG-urilor
Chiar dacă guvernul declară că procesul de programare se bazează pe o cooperare strânsă între administraţia publică şi partenerii sociali şi economici, în realitate procesul are mai multe
neajunsuri.
Pregătirea materialelor de resursă şi părţile cheie ale Contractului
de Parteneriat nu urmăresc pe deplin principiile de parteneriat. Şi
mai important este faptul că fundamentarea acestor documente
a fost pregătită de către un grup interministerial fără implicarea
reprezentanţilor partenerilor, cum ar fi NGO-urile.
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Eficienţa perioadei actuale de programare şi procesele de parteneriat nu au fost evaluate cu adevărat. Deşi guvernul vorbeşte
despre evaluarea implementării, nu au fost luate măsuri concrete. Pe deasupra, cadrul de timp specificat de către guvern nu a
fost comunicat clar către public.
Experienţa arată că includerea organizaţiilor în procesul de programare în mod frecvent este numai formală şi cadrul de timp
este foarte scurt. De exemplu, timpul pentru consultarea poziţiei guvernamentale (anunţat pe site-ul ministerului privind reglementările UE a fost prea scurt (mai puţin de 14 zile) şi exact în
perioada Crăciunului şi a Anului Nou, ceea ce a făcut dificil ca
ONG-urile, alţi parteneri sociali şi economici să analizeze cu adevărat şi să comenteze propunerile guvernului.
Aceste probleme sunt confirmate de reprezentanţii ONG-urilor.
Majoritatea ONG-urilor au exprimat păreri similare cu cea exprimată de către preşedintele Consiliului Executiv pentru Comitetul
Polonez al Reţelei Europene Împotriva Sărăciei:
“Noi nu suntem implicaţi în asemenea consultări. Noi am participat la consultările Programului Naţional de Reformă şi recent
am devenit membri ai Grupului Interministerial pentru Strategia
Europa 2020, dar programarea fondurilor UE pentru perioada următoare nu a fost discutată în niciunul dintre aceste două organisme.”
Impactul partenerilor sociali şi economici referitor la documentele
strategice în legătură cu noua perioadă de programare poate fi
considerată ca fiind foarte mică. Nu există reguli clare şi obligatorii care să asigure participarea partenerilor sociali şi organizaţiilor societăţii civile pe perioada elaborării documentelor cheie
de programare şi a părţii strategice din Contractul de Parteneriat
(de exemplu: viziune, priorităţi, scopul investiţiilor, sursele de finanţare şi strategia de implementare). Toate aceste domenii rămân necunoscute partenerilor sociali. Documentele pregătite de
către Comisia Europeană, de ex. Reglementările şi Cadrul Strategic Comun se dovedesc utile, deoarece conţin sugestii privind
obiectivele tematice, strategiile de investiţii sau cadrul general
al viziunii de a fi adoptate de Statele Membre. Totuşi sunt ţări
membre care specifică în mod mai detaliat cadrul general şi definesc structura programelor şi măsurilor care vor fi implementate.
De altfel ONG-urile au fost excluse de la aprobarea punctelor
de pornire până la analiza strategiilor pentru programele operaţionale. Membrii Comitetului de Monitoring şi al Subcomitetelor
care reprezintă partenerii sociali sunt pur şi simplu informaţi despre propunerile CE – nu sunt prevăzute procese de consultare.
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Punctul de vedere al oﬁcialităţilor
În Republica Cehă Ministerul Dezvoltării Locale, mai precis Corpul naţional de Coordonare (NOK) este responsabil pentru coordonarea şi pregătirea noii perioade de programare. Există un
plan oficial pentru pregătirea implementării Fondurilor Structurale
în perioada 2014-2020, şi acest plan trebuie dus la îndeplinire.

Republica
Cehă

În iunie 2011, guvernul ceh a identificat 5 „priorităţi de dezvoltare naţională”. Au fost purtate discuţii despre aceste priorităţi, de
exemplu cu sindicate sau camere de comerţ. Au fost consultate
de asemenea grupurile de lucru ale Comitetului de Coordonare şi Corelare care fac parte din structurile de implementare curente. În continuare, priorităţile de dezvoltare naţională au fost
elaborate cu structuri politice sau profesionale stabilite de către
Ministerul Dezvoltării sau de către guvern. În anul 2012 ei au elaborat teze pentru pregătirea Contractului de Parteneriat pentru
perioada 2014-2020. În aceste teze au fost nominalizate deja 8
programe operaţionale şi au fost fixate ţintele.
Experţii care au lucrat la aceste teze au fost asiguraţi de către
NERV (Comitetul guvernamental pentru economia naţională).
Pentru fiecare prioritate de dezvoltare naţională a existat un grup
de experţi, care a fost responsabil şi pentru încorporarea comentariilor primite.
Tezele trebuie aprobate de către guvern până în toamna anului
2012, după care vor începe discuţii intense despre formele specifice ale programelor operaţionale. Scopurile sau axele prioritare ale programelor operaţionale nu sunt definite. Tezele definesc
patru principii de bază pentru perioada de programare 20132020: principiul focusării strategice şi interconectivităţii, principiul
viabilităţii pieţii, principiul proiecte de calitate şi cel al simplificării
administraţiei, şi mai uşoarei implementări. Contractul de parteneriat trebuie elaborat până la sfârşitul lunii martie 2013. După
părerea oficialităţilor cele enumerate mai sus ar trebui să fie de
ajuns pentru satisfacerea codului de conduită al parteneriatului şi
al principiului de parteneriat în programare.
În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale finanţat prin EARFD,
există un proces separat de programare. În acest caz, Ministerul Agriculturii este responabil pentru programare şi negocieri.
Ei consideră Camera de Agricultură şi reţeaua naţională a grupurilor de acţiune locală (GAL) ca fiind parteneri în procesul de
programare. Există un grup de coordonare stabilit care conţine
reprezentanţii tuturor partenerilor relevanţi.
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Punctul de vedere al ONG-urilor
ONG-urile consideră că fondurile structurale pot fi de ajutor pentru sprijinirea unor teme specifice care sunt în atenţia sectorului
ONG. Astfel ei sunt puternic motivaţi să participe în procesul de
programare. Din păcate, în general, există o lipsă de informare
despre procesul de programare. Organizaţiile active încearcă să
obţină informaţii de la contactele lor din sectorul public, dar nu
există nicio informare oficială tehnică despre activităţile curente,
rezultate sau planuri în procesul de programare.
Guvernul încearcă să invite la participare în proces ONG-urile
prin Comitetul Guvernamental pentru ONG-uri. Dar acest comitet
este un organism consultativ al guvernului ceh şi nu are în componenţă reprezentanţii aleşi (sau recunoscuţi) al ONG-urilor din
Republica Cehă.
Guvernul are solicitarea generală faţă de sectorul ONG să delege
reprezentanţi sau un organism (o organizaţie) nominalizat pentru
a comunica despre orice subiect. Acest mecanism ar trebui să
funcţioneze ca şi în cazul sindicatelor. Dar situaţia în sectorul
ONG este diferit şi partea oficială înţelege greşit situaţia. În Republica Cehă există mai multe reţele tematice sau regionale de
ONG-uri, dar niciunul nu are în componenţă majoritatea ONGurilor din Republica Cehă. Câteva dintre ele negociază separat
probleme specifice. Deci nu există o situaţie, o structură clară
în sector. Există lipsă de informaţii şi de coordonare. ONG-urile
participă în programare în mod ocazional. Situaţia în domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale este asemănătoare.
În acelaşi timp există o presiune politică asupra reprezentanţilor
ONG independenţi în comitetele de monitoring. Poziţia Comitetului Guvernamental pentru ONG-uri ca şi un partener acceptat
a fost întărită.

România

Punctul de vedere al oﬁcialităţilor
În România autorităţile sunt conştiente că documentele de programare trebuie elaborate în cooperare cu partenerii sociali şi în
dialog cu Comisia. Ca să se asigure coerenţa realizării parteneriatului în întreaga structură, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat în iunie 2012 un Memorandum. Scopul Memorandumului
este să ofere un ghid comun pentru implementarea principiului
de parteneriat. Memorandumul include mai multe posibilităţi de
consultare cu reprezentanţii autorităţilor la nivel naţional, regional şi local, cu organizaţiile societăţii civile şi cu partenerii sociali
şi economici pe durata procesului de programare.
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La nivel regional, bazat pe principiile din Memorandum, ADR
Centru din Regiunea Central Transilvania a elaborat o propunere

cadru de parteneriat pentru Planul de Dezvoltare Regională. La
nivel regional, această propunere oferă transparenţă totală şi implicarea tuturor actorilor interesaţi cu scopul asigurării eficienţei
şi sustenabilităţii procesului şi a documentelor elaborate.
Implicarea partenerilor în procesul de programare a început în
2011 prin stabilirea grupurilor de lucru la nivelul judeţelor. Aceste
grupuri au fost stabilite şi sunt conduse de către Consiliul judeţean sub coordonarea Agenţiei de Dezvoltare Regională. Membrii sunt reprezentanţii instituţiilor administrative, economice,
sociale şi de educaţie din fiecare judeţ. Aceste grupuri au avut
două întâlniri până acum. Şi au fost completate în acest an cu
reprezentanţii sectorului economic şi ai societăţii civile. În viitor,
grupurile de lucru stabilite la nivelul judeţelor vor fi completate cu
grupuri de lucru tematice.
Ministerele care coordonează elaborarea diferitelor Programe
Operaţionale, au lansat de asemenea un proces de selectare
pentru toate tipurile de organizaţii interesate în procesul de programare (ONG-uri, sindicate, Camere de Comerţi, universităţi).
Organizaţiile selectate vor avea ocazia să participe la Comitetele Consultative Tematice. Selecţia se va realiza printr-un proces
transparent, bazat pe scrisorile de intenţie şi indicatori stabiliţi.
Comitetele vor avea 30 de membri, din care 10 vor reprezenta
categorii profesionale şi sectorul civil.

Punctul de vedere al ONG-urilor
În România ONG-urile participante la studiu, în general consideră că au informaţii despre procesul de programare, în special
ONG-urile specializate în monitorizarea procesului de programare şi implementarea fondurilor de la UE.
În ciuda fluxului de informaţii adecvat, ONG-urile au o imagine
foarte proastă despre implementarea principiului de parteneriat.
Implementarea acestui principiu în multe cazuri se dovedeşte a
fi superficială şi ONG-urile nu sunt considerate parteneri egali cu
autorităţile. Acest lucru poate fi cauzat şi de lipsa de capacitate
a ONG-urilor, dar pe de altă parte organizaţiile societăţii civile nu
au o experienţă bună privind reacţiile autorităţilor la iniţiativele
lor.
Stabilirea compoziţiei şi activităţile Comitetelor Consultative Tematice sunt de asemenea discutabile. Anunţul privind posibilitatea participării ONG-urilor în Comitetele Consultative Tematice
a fost făcut pe timpul concediilor de vară. A existat caz în care
ONG-ul (participant la acest studiu) a depus o aplicaţie pentru
a obţine calitatea de membru, însă nu a primit niciun răspuns
oficial până în prezent, dar a fost informat prin telefon de către
o persoană de la Autoritatea de Management că nu are o şansă

13

reală să devină membru în Comitet, deoarece există coaliţii “mai
reprezentative” care pot delega reprezentanţi. Un alt ONG (care
a participat la studiu) a afirmat că nici n-a trimis aplicaţia deoarece a considerat că oricum nu are nicio şansă să devină membru în Comitet. Opinia generală a ONG-urilor întrebate a fost că
această calitatea de membru în Comitet ar trebui să fie deschisă
pentru toate ONG-urile interesate.
În noua perioadă de programare, ONG-urile aşteaptă să existe
mai multe posibiltăţi de aplicare pentru actvităţile ONG-urilor şi
condiţii “mai umane” (mai bune, mai uşoare) pentru accesarea
fondurilor, şi mai puţină birocraţie pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri de la UE.
În perioada actuală s-a considerat că e mai bine ca fondurile să
fie alocate autorităţilor, deoarece ele au o capacitate mai mare de
absorbţie. După părerea ONG-urilor participante la studiu această presupunere s-a dovedit a fi una falsă. Autorităţile, municipalităţile au avut probleme chiar din faza de aplicaţie şi pe perioada
de implementare a proiectelor. Se pare că ei nu sunt obişnuiţi
cu regulile dure ale Fondurilor de la UE. ONG-urile consideră că
lecţiile din perioada de programare actuală pot fi utile şi ar trebui
aplicate la noua periodă de programare. De altfel, până acum,
ONG-urile care au participat la acest studiu nu au fost consultate
în legătură cu evaluarea perioadei actuale de programare.

Slovacia

Punctul de vedere al oﬁcialităţilor
În Slovacia organismul administrativ principal, responsabil pentru negocieri şi managementul documentelor strategice este Ministerul Transportului, al Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale,
care acţioneză ca Autoritatea Centrală de Coordonare (CCA).
Există mai multe forumuri oficiale pentru implicare în procesul
de programare. În februarie 2011 CCA a stabilit un grup de lucru
numit “Parteneriat pentru Politica de Coeziune” care este un organ de consiliere pentru CCA privind programarea noilor fonduri
de la UE.
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După ce noul guvern s-a instalat în aprilie 2012, a fost stabilit un
„Consiliu Guvernamental pentru un Acord de Parteneriat în Viitor” ca şi o autoritate consultativă pentru programare a Politicii de
Coeziune. ONG-urile nu au niciun reprezentant în acest Consiliu.
Plenipotenţiarul Guvernului pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,
care acţionează ca şi o autoritate de consiliere pentru Guvernul
Republicii Slovace este membru în acest Consiliu şi doreşte să
activeze ca reprezentantul ONG-urilor şi să-i informeze despre
cele discutate în Consiliu şi despre deciziile luate, dar în mod
formal el reprezintă administraţia publică. El deja a început să
ocupe poziţiile ONG-urilor în problema fondurilor de la UE în perioada următore de programare şi doreşte să-i reprezinte în Con-

siliu. Deci, cu toate acestea, deocamdată există o reprezentare
indirectă a ONG-urilor în loc de parteneriat direct.
O altă posibilitate pentru ONG-uri care au membri în comitetele
de monitoring pentru Programele Operaţionale sectoriale este
să ceară informaţii despre programare în sectoarele respective
şi să ceară să fie incluse în pregătirea documentelor strategice
şi analitice.

Punctul de vedere al ONG-urilor
La nivel general, CCA doreşte să colaboreze cu ONG-urile şi să
includă contribuţia lor în munca lui. Totuşi CCA nu plănuieşte să
adopte nicio regulă scrisă privind parteneriatul şi preferă o “cooperare ad hoc” cu ONG-urile. Nu există voinţă să treacă peste
regulile stabilite la nivelul UE. În acelaşi timp se pare că nivelul
de cunoaştere privind sectorul civil este foarte scăzut în rândul
oficialilor de stat şi ei au probleme în găsirea unui partener potrivit şi reprezentativ, recunoscut de coaliţii mai mari de ONG-uri ca
şi reprezentantul lor. În general, ONG-urile sunt văzute ca şi un
grup de interes care încearcă să facă lobby pentru interesul lui în
procesul de programare şi autorităţile statului le percep mai mult
sau mai puţin ca pe sindicatele sau pe asociaţiile din sectorul de
afaceri sau din industrie.
Cu toate că discuţiile despre viitorul Politicii de Coeziune şi fondurile de la UE au început deja, informaţiile oficiale despre progresul acestor discuţii sunt puţine şi des se obţin numai la cerere.
Acest lucru semnifică faptul că ONG-urile vor avea probabil foarte
puţin de spus în aceste discuţii şi vor fi capabile probabil numai
să comenteze documentele schiţate fără participarea lor, în afara
cazului că ele promovează solicitările prin presiuni coordonate.
Chiar în cazul organismelor de conciliere existente sunt mai multe probleme chestionabile, care le îngreunează reprezentanţilor
societăţii civile participarea în mod efectiv în procesul de programare. ONG-urile, în general, nu sunt satisfăcute de distribuirea
puterii în cadrul grupului de lucru şi solicită o reprezentare mai
bună a diferitelor sectoare (autorităţile statului, autorităţile regionale şi locale, actori privaţi, partenerii sociali şi societatea civilă)
Tema legitimităţii reprezentantului ONG este de asemenea problematică. Nu există un mecanism oficial prin care sunt selectaţi
reprezentanţii ONG-urilor. Nu există un mecanism oficial conform
căruia se hotăreşte care dintre ONG-urile aplicante va fi selectat.
În plus structurile ONG, în relaţia cu guvernul, s-au schimbat de
mai multe ori în ultimii ani. Există mai multe grupuri de lucru şi
Comitete de Monitoring, în care ONG-urile membri sunt complet
necunoscute în cadrul sectorului, şi nu există comunicare între
ONG-uri care lucrează pe aceste teme şi ONG-urile care repre-
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zintă sectorul. Condiţiile în care ONG-urile pot fi considerate reprezentative pentru societatea civilă nu sunt clar definite. Trebuie
stabilit un proces clar şi transparent pentru nominalizarea unor
ONG-uri recunoscute atât de ONG-uri cât şi de către autorităţi.
În acelaşi timp e important pentru ONG-uri să elaboreze un cod
de conduită, ca să se asigure un flux adecvat al informaţiilor, o
reprezentare democratică, şi promovarea ideilor membrilor individuli ai platformelor.
Situaţia e şi mai dificilă privind funcţionarea grupurilor de lucru
cu implicarea ONG-urilor din cauza perioadelor foarte scurte
alocate pentru comentarii (de exemplu se cere comentarea unui
document de vineri până luni). Deoarece aceste termene scurte
sunt stabilite de CCA sau direct de către Comisia Europeană,
putem să ne punem întrebări, dacă procesul de parteneriat nu
este inhibat chiar de către CE, care nu asigură destul timp pentru
discuţiile adecvate cu parteneri.
Adiţional, problema accesibilităţii fondurilor de la UE pentru
ONG-uri este foarte importantă. În acest moment fondurile de
la UE nu sunt accesibile ONG-urilor datorită condiţiilor administrative şi financiare. Ca să se garanteze accesul ONG-urilor la
fonduri, este necesară simplificarea administraţiei proiectelor,
coborârea nivelului co-finanţărilor şi asigurarea posibilităţii de a
efectua plăţile în avans. Sistemul de granturi globale este la fel
de important, acest lucru poate îmbunătăţi semnificativ accesul
ONG-urilor mici la fonduri şi poate permite implementarea unor
proiecte mici şi sustenabile.

Ungaria

Punctul de vedere al oﬁcialităţilor
Strategia Naţională 2014-2020 va servi ca o bază pentru programarea în perioada următore în Ungaria. Strategia Naţională va fi
o combinaţie a Conceptului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional
şi a Conceptului de Politici de Dezvoltare Naţională. Strategia
Naţională va fi adoptată de către Parlament.
Consultările publice despre Strategie vor fi organizate în toamnă.
Aceste consultări se aşteaptă să se întindă pe o perioadă de 45
de zile şi părţile interesate vor fi contactate prin internet, scrisori,
forumuri, etc.
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Programele Opreaţionale vor fi elaborate pe baza Strategiei Naţionale, şi se aşteaptă ca ministerele să aibă responsabilităţi mai
mari în pregătire decât în perioada precedentă.
Planificarea strategică este responsabilitatea Ministerului Economiei Naţionale. Ministerul Dezvoltării Naţionale şi Ministerul
Afacerilor Externe sunt responsabili cu negocierile la nivelul UE
a Cadrului Financiar Multianual şi a Politicii de Coeziune. Biroul
pentru Planificarea Economiei Naţionale, o instituţie de suport a

Ministerului Economiei Naţionale pregăteşte conţinutul Strategiei Naţionale. Acest birou a fost stabilit în iunie 2012.
Rolurile s-au schimbat mai profound la nivelul regional şi la nivelul judeţelor. Rolul celor 7 regiuni privind planificarea teritorială
va fi preluată de către cele 19 judeţe. Acest lucru va afecta şi
programarea şi implementarea fondurilor de la UE.
Se aşteaptă ca Evaluarea Strategică de Mediu să fie realizată
pentru Strategia Naţională şi pentru Programele Operaţionale.
Întreaga programare e supervizată de către Comitetul Guvernamental pentru Dezvoltare Naţională, stabilit în iulie. Acest comitet este condus de primul ministru, membrii sunt miniştrii şi subsecretarii responsabili pentru programare. Acest comitet aprobă
Programele Operaţionale, planurile de acţiune, regulile procedurilor, schimbările, ia decizii în cazul proiectelor majore.

Punctul de vedere al ONG-urilor
Situaţia programării poate fi sintetizată ca fiind întârziată şi cu
lipsă de informaţii. Ungaria a rămas în urmă cu planificarea fondurilor de la UE, şi în consecinţă, cu pregătirea şi implementarea
parteneriatului. Chiar ONG-urile active în acest domeniu cunosc
foarte puţin despre procesul de programare planificat, documentele, parteneriatul, etc. Informaţiile sunt obţinute mai mult din surse informale.
La începutul lui 2012, structura Programelor Operaţionale încă
nu a fost cunoscută , de asemenea divizarea de sarcini între
organizaţiile responsabile nu a fost cunoscută3. Câteva evaluări
ale programelor din perioada de programare 2007-2013 au fost
pregătite, de altfel cu o participare mică sau deloc a părţilor interesate. Rolul Comitetelor de Monitoring în procesul de analiză a
perioadei precedente şi în programarea pentru perioada următoare e de asemenea, limitată. Comitetele de monitoring sunt
cele mai importante foruri în raport cu fondurile de la UE, unde
ONG-urile pot trimite reprezentanţi oficiali, deci includerea acestor comitete în procesul de evaluare ar fi foarte importantă. Din
păcate, în ultimii doi ani, rolul şi responsabilitatea Comitetelor de
Monitorizare a fost redus, şi au devenit mai mult formali.
Într-o prezentare, la o întâlnire internaţională organizată la mijlocul lunii octombrie, Agenţia de Dezvoltare Naţională a identificat
următoarele părţi interesate şi procese de parteneriat: judeţe,
dialog cu organizaţii profesionale, camere de comerţ şi grupuri
consultative interministeriale. Chiar dacă termenul “organizaţii
3
Guvernul a început numai la mijlocul lunii octombrie prezentarea
la diferite evenimente a structurilor propuse pentru Programele
Operaţionale.
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profesionale” este relativ flexibil, utilizarea acestui termen sugerează că guvernul nu a avut intenţia să implice societatea civilă
şi publicul larg în procesul de programare.
Un proces de parteneriat public semnificativ trebuie să se bazeze pe un timp suficient alocat discuţiilor şi suficiente informaţii
pentru toate părţile. În prezent se pare că aceste lucruri nu sunt
accesibile. În această situaţie, chiar un proces de parteneriat public poate rămâne fără rezultat, sau chiar poate fi contraproductiv, dacă nu se acceptă propunerile şi dacă nu se primesc răspunsuri consistente, de ce nu au fost utilizate diferitele propuneri.
Acest parteneriat de faţadă, fără un dialog adevărat este destul
de descurajant pentru ONG-uri să participe la următoarele discuţii, ONG-urile tind să se întrebe dacă merită să irosească resursele societăţii civile, să investească timp şi capacitate umană în
dezvoltarea de propuneri, dacă autorităţile nu au nicio obligaţie
să accepte aceste propuneri sau să prezinte răspunsuri convingătoare referitoare la motivul pentru care nu au fost acceptate
aceste propuneri.
Guvernul se concentrază în prezent asupra a două aspecte: pe
de o parte, să absoarbă toate fondurile UE din perioada de programare 2007-2013 şi pe de altă parte, să prevină o alocare mai
mică de la Fondurile din Politicile de Coeziune pentru perioada
2014-2020 decât în perioada 2007-2013. În acelaşi timp, ONGurile atenţionează că există riscul ca utilizarea acestor fonduri
să înrăutăţească situaţia, în loc să o îmbunătăţească în anumite cazuri, dacă nu există o bună planificare anterioară. Deoarece asemenea analize sunt rare, nu se ştie clar ce probleme
au cauzat la nivel local unele proiecte slab planificate. Riscul
unor asemenea proiecte nu este că nu cauzează o schimbare, ci
din contră, că determină schimbări negative, de exemplu poate
creşte inegalitatea socială sau teritorială. De altfel, planificarea şi
programarea atentă, cu luarea în considerare şi integrarea unei
game largi de factori şi identificarea unor priorităţi bine alese,
este cheia privind utilizarea cu succes a fondurilor de la UE. Din
această perspectivă compoziţia Comitetului Guvernamental pentru Dezvoltare Naţională dă prilejul unor îngrijorări serioase din
cauză că, de exemplu acest comitet nu include două ministere
cu domenii majore afectate de Politicile de Coeziune, Ministerul
Resurselor Umane şi Ministerul Dezvoltării Rurale (care are ca
sarcină şi protecţia mediului)
Rămâne de văzut, dacă odată cu stabilirea Comitetului Guvernamental pentru Dezvoltare Naţională, planificarea se va accelera, dacă va rămâne suficient timp pentru dezbateri sociale reale
şi dacă acest Comitet va satisface provocările planificării integrate.
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