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ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei anunţă continuarea pe parcursul anului 2010 a
activităţilor din cadrul programului

Transparența fondurilor europene în România
Începând din anul 2006, echipa AMP desfăşoară în cadrul programului Transparenţa fondurilor
europene activităţi menite să transparentizeze derularea procesului de absorbţie a fondurilor europene în
România.
Pe parcursul celor patru ani au fost identificate şi semnalate o serie de deficienţe ale procesului, precum:
lipsa informațiilor provenite din zona autorităţilor publice, nereguli in derularea procesului, activități suspecte
de fraudă, deficiențe de comunicare între actorii principali implicaţi în proces, necorelarea informațiilor și
limbajul mult prea complicat, lipsa reacţiei mass-media la subiectele de interes public, birocratizarea
excesivă, lipsa de personal calificat, lipsa strategiilor la nivel local etc.
In 2010, AMP va continua activităţile programului prin:
•
•
•
•
•
•

monitorizarea procesului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană;
actualizarea paginii web a proiectului - www.afaceripublice.ro;
realizarea de anchete de investigație jurnalistică;
implicarea cât mai multor organizații neguvernamentale, autorităţi publice centrale și locale, precum
și cetățeni în combaterea actelor suspecte de corupție ce pot apărea în proces;
realizarea unui Index al integrităţii la nivel local pe pagina web a programului;
utilizarea unui sistem on-line de sesizare a cazurilor suspecte de fraudă.

Pentru cei care doresc sa ne sprijine în demersul nostru sau pentru mai multe informații legate de derularea
proiectului, vă rugăm contactați ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei la telefon - 021 313 4047,
persoană de contact Paul Chioveanu, Coordonator Program Bună Guvernare, e-mail: paul@mma.ro sau
contact@afaceripublice.ro.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2007 Facilitatea de tranzitie (FT
2007/19343.01.11/AC 26) și se va desfășura în perioada ianuarie 2010 - octombrie 2010.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro.

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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