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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere 
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările 
şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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În urma apariţiilor din presă în legătură cu procesul de evaluare din cadrul Schemei de grant Phare 2006/018-147.04.02 
referinţă 02 Servicii Sociale,  OIRPOSDRU Bucureşti - Ilfov  face următoarele precizări: 
 

Pentru Schema de finanţare nerambursabilă Phare 2006/018-147.04.02 referinţă 02 Servicii Sociale, suma alocată 
Regiunii Bucureşti - Ilfov este de 351.000 Euro, în contextul în care fiecare aplicaţie putea solicita finanţare Phare în valoare 
de până la 200.000 de euro. Datorită numărului semnificativ de proiecte depuse este evident faptul că în regiunea Bucureşti-
Ilfov competiţia între solicitanţi a fost foarte mare.  

Criteriile de acordare a finanţării nerambursabile necesită evaluarea calităţii cererilor de finanţare depuse. Conform 
prevederilor legale aplicabile şi în spiritul asigurării egalităţii de şanse pentru toţi cei care depun aplicaţii, nu se pot lua în considerare 
elemente sau documente depuse sau transmise ulterior, sau care nu au fost anexate cererii de finanţare la momentul 
depunerii acesteia.  
TOATE  aplicaţiile DGASPC Sector 1 au obţinut opinia favorabilă a comitetului de evaluare, însă au obţinut un punctaj mai mic 
decât al cererilor de finanţare selectate în limita fondurilor disponibile menţionate.  

Trebuie precizat de asemenea că toate proiectele depuse sau selectate în cadrul acestui apel de propuneri privesc 
domeniul social şi se adresează unor grupuri defavorizate. Altfel nu pot aplica în cadrul acestui apel de propuneri.  

Conform ghidului solicitantului Servicii sociale, (punctul 2.5.1), „doar aplicanţii ale căror propuneri de proiecte au obţinut cel 
mai mare punctaj în urma evaluării vor fi luaţi în considerare în limita sumelor alocate de prezentul program. Următoarele propuneri 
plasate în urma evaluării vor constitui lista de rezerve pentru aplicanţii care din diferite motive nu vor încheia contractul de finanţare în 
termenele stabilite precum şi dacă vor fi realocate sume din bugetul altor regiuni”. 
 În ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la evaluare şi la persoanele nominalizate, trebuie precizat că doamna Veronica 
Istrate este preşedintele comitetului de evaluare, iar domnul Bogdan Păiş este secretarul acestui comitet. În această calitate, 
persoanele respective nu au drept de vot în cadrul comitetului de evaluare, ei având doar atribuţii de natură administrativă. 
Preşedintele şi secretarul comitetului de evaluare semnează toată corespondenţa cu solicitanţii, desfăşurată în timpul procesului de 
evaluare, precum şi răspunsurile la eventualele contestaţii formulate.  
 Mai mult, conform prevederilor legale aplicabile, deciziile comitetului de evaluare sunt colective, iar deliberările secrete şi 
confidenţiale. Transparenţa procesului este asigurată pe deplin; deciziile comitetului de evaluare, aprobate de Autoritatea de 
Management conform metodologiei de evaluare, sunt comunicate solicitanţilor în fiecare pas al evaluării. 
 Cu privire la afirmaţiile DGSAPC Sector 1, nu putem decât să regretăm această poziţie şi să facem precizarea că la apelul de 
propuneri de proiecte Phare 2004 Servicii Sociale, DGASPC sector 1 a beneficiat de un număr de 3 proiecte finanţate (din totalul 
de 5 proiecte depuse la OIR POS DRU Bucureşti Ilfov), iar în cadrul apelului de propuneri Phare 2006, instituţia are 4 aplicaţii 
selectate pe lista de rezerve (în funcţie de realocarea sumelor între regiuni de către Autoritatea de Management, aceste aplicaţii pot 
fi eventual finanţate, situaţie despre care au fost informaţi în scris). Considerăm că aceste argumente dovedesc buna credinţă şi 
poziţia echidistantă a OIR POSDRU Bucureşti - Ilfov care respectă regulile şi procedurile stabilite pentru acordarea acestor 
fonduri pe bază de competiţie directă între solicitanţi.  

De altfel, toate aplicaţiile selectate provizoriu sau de pe lista de rezerve aparţin unor Direcţii Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul regiunii.  

 
În ceea ce priveşte contestaţia formulată de DGASPC Sector 1, aplicantului i-a fost comunicat în termenul legal răspunsul 

comitetului de evaluare, conform punctului 2.5.2 din Ghidul solicitantului, care menţionează „competenţa de soluţionare a contestaţiilor 
revine comitetului de evaluare, reprezentat de Preşedintele acestuia...” (reamintim că acesta nu are drept de vot).  
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