ASOCIATIA BENEFICIARILOR BURSEI SPECIALE GUVERNUL ROMANIEI
Alexandru cel Bun, Nr.16, Bl. T21A, Sc. A, Ap. 31, Sect2, 023683, Bucuresti, Romania;

Tel +4 0745 297 838; e-mail abbsgr@abbsgr.ro, site : www.abbsgr.ro

APROB,

DOMNULE PRESEDINTE,

Asociatia Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul Romaniei (ABBSGR)
Formuleaza

MEMORANDUM

in temeiul art. 1 alin.2 din O.G. 27/2002 cu modificarile ulterioare in vederea efectuarii demersurilor
necesare pentru deblocarea programului Bursa Speciala Guvernul Romaniei prin medierea cu celelalte
instituŃii şi autorităŃi publice implicate în procesul repartizării absolvenŃilor BSGR.

1. Starea legala si de fapt
In contextual aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat responsabilitatea reformarii
administratiei publice. Conditia de reformare a administratiei publice a fost o preconditie de aderare la
Uniunea Europeana, asa cum rezulta din Concluziile Consiliului European de la Lisabona din 1995 si
Madrid din 1997. Aceasta reforma presupune imbunatatirea capacitatii administrative a institutiilor publice
din Romania prin cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene, a transparentei decizionale, a
integritatii morale, precum si prin depolitizarea administratiei.
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In vederea formarii unui corp profesionist de functionari publici care sa poata indeplini aceste criterii de
performanta, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 157/2004, prin care s-a instituit programul Bursa
Speciala Guvernul Romaniei (BSGR). Acest program a fost initiat de Guvernul Romaniei in parteneriat cu
Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite si urmareste sprijinirea tinerilor cetateni romani cu varsta de
pana la 35 de ani in vederea efectuarii de studii in cele mai prestigioase universitati din statele membre ale
Uniunii Europene sau la cele din Statele Unite ale Americii, cu conditia intoarcerii in tara dupa finalizarea
studiilor si a preluarii unui pozitii de conducere sau de manager public in administratia publica din
Romania sau in organizatiile internationale in care Romania este membra. Scopul central al acestui
program presupune aplicarea cunostintelor si experientei practice dobandite pe parcursul stagiului de
formare in strainatate in institutiile in care acestia urmau sa fie plasati.

2. Problemele intampinate
Pe cat de nobile au fost aceste scopuri urmarite de acest program, pe atat de putin palpabile au fost
rezultatele obtinute pana in prezent. Incepand cu anul trecut, cand prima generatie de absolventi s-a intors
in tara, institutiile responsabile in procesul repartizarii absolventiilor BSGR nu a fost capabile sa incadreze
absolventii programului pe posturile prevazute de lege. Mai mult, absolventii programului BSGR din anul
2007 au reusit abia la sfarsitul lunii mai 2008 sa inceapa cursul de 3 luni de zile necesar repartizarii lor, dar
pana acuma Comisia Bursa Speciala Guvernul Romaniei nu dispune de nici un post vacant de conducere si
nu a facut nici un demers legal in vederea plasarii acestora.

3. Activitatile intreprinse in vederea solutionatii problemelor intampinate
3.1 Absolventii BSGR 2006
Absolventii Bursei Speciale Guvernul Romanei din generatia 2006 au urmat deja un curs de 3 luni la INA
in vederea obtinerii statutului de manager public. Datorita faptului ca nu au putut obtine statutul de
manager public in urma acestui curs, acestia au depus un memorandum Primului Ministru, care a fost
aprobat in data de 27.07.2007 de catre Primul Ministru si de catre ministri de resort, prin care acestia isi
manifestau sprijinul in sensul numirii absolventilor BSGR promotia 2006 ca manageri publici.
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Pentru ca demersul nu a avut succes, aceştia, prin Asociatia Managerilor Publici, au intentat plangere in
contenciosul administrativ la Curtea de Apel din Brasov. Curtea de Apel Brasov s-a pronuntat prin sentinta
nr. 5 din 21.1.2008 in sens favorabil, astfel ca absolvenŃii BSGR 2006, urmeaza sa fie numiŃi ca manageri
publici doar in urma absolviri unui curs de formare de 3 luni de zile in administratia publica din Romania.
3.2. Activitati ABBSGR
Datorita dificultatilor prezentate mai sus, beneficiarii BSGR au hotarat sa isi coordoneze eforturile in
vederea repartizarii lor pe posturile prevazute in

Legea 157/2004, infiintand o asociatie

nonguvernamentala, cu personalitatea juridica, denumita Asociatia Beneficiarilor Bursei Speciale
Guvernul Romaniei (ABBSGR). Inca de la infiintare, asociatia a facut demersuri sustinute, constand in
participarea la sedintele Comisiei Bursa Speciala Guvernul Romaniei, respectiv a Comisiei pentru
Manageri Publici, precum si in interventii pe langa institutiile direct implicate in procesul repartizarii
absolventilor BSGR. ABBSGR a depus mai multe cereri la Institutul National de Administratie, Comisia
pentru Manageri Publici, Comisia Bursa Speciala Guvernul Romaniei, precum si la Ministerul de Interne,
Reformei Administrative, Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
Un alt demers in vederea plasarii lor pe post a fost publicarea, in colaborare cu Unitatea de Implementare,
a unei brosuri cu CV-urile absolventilor programului BSGR, initiativa ce se doreste sa fie urmata de
publicarea unui volum cu profilul profesional al absolventilor, insotita de articole (stiintifice) scrise de
catre acestia.
In acelasi timp, ABBSGR a trimis doua scrisori Comisiei Europene, prima adresata Presedintelui Comisiei
Europene, domnul Jose Manuel Durao Barosso, cea de-a doua Oficiului Juridic al Comsiei Europene,
prin care se prezinta stadiul actual al angajarii absolventilor Bursei Speciale Guvernul Romaniei in
administratia publica din Romania. Comisia Europeana, prin Secretariatul General, a deschis un dosar pe
numele Asociatiei Bursei Speciale Guvernul Romaniei cu numarul SG/CDC(2007) A/7419 si urmareste
indeaproape acest process.
Pentru ca ABBSGR nu a fost multumita de raspunsurile primite, aceasta a inaintat o petitie institutiei
Avocatului Poporului, inregistrata sub numarul 5813 din 02.07.2008, prin care au solicitat acestuia
emiterea unui punct de vedere cu privire la obligativitatea efectuarii de catre absolventii BSGR a doua
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cursuri distincte, primul conform art. 32 din Normele metodologice de ap licare a Legii 157/2004, iar al
doilea conform art. 10 alin. 1 lit.) OUG 56/2004 privind cariera de manager public, in vederea obtinerii
statutului de manager public. In urma audientei pe care reprezentantii ABBSGR au avut-o cu domnul
Alexandru Balanescu, Adjunct al avocatului Poporului, acesta si-a manifestat acordul in sensul elaborarii
unei opinii juridice care sa reflecte concluziile sentintei Curtii de Apel Brasov nr. 5F/CA/2008 in dosarul
nr. 1175/64/2007 din data de 21.01.2008. Concluziile Curtii de Apel Brasov invedereaza ca art. 10 alin.1
lit.c din OUG 56/2004 nu face decat sa reproduca obligativitatea cursului de absolvire prevazut initial de
art. 32 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 157/2004, presupunandu-se ca absolventii
BSGR nu vor trebui sa faca un curs atat de lung ca absolventii programului YPS, a caror curs la Institutul
National de Administratie reprezinta esenta programului respectiv. Spre deosebire de acestia, esenta
programului BSGR consta in absolvirea in strainatate a unui studiu de licenta, master sau doctorat.
Paralel, membrii ABSGR au contactat mass-media centrala si in urma demersurilor lor au fost publicate
mai multe articole, dintre care mentionam doar articolul din Jurnalul NaŃional «Bursa Guvernului, o mare
Ńeapă » din data de 17/05/2008. Asociatia impartaseste convingerea ca opinia publica trebuie sa afle despre
acest caz de crasa neglijenta in serviciu si gestionare defectuoasa a resurselor bugetare. Este evident ca
reprezentantii INA si ANFP au dus o politica contra intereselor cetatenilor, si chiar impotriva intereselor
financiare ale institutiei pe care le conduc.
Pentru ca, in ciuda eforturilor noastre conjugate si a repetatelor cereri adresate Institutul National de
Administratie, Comisiei pentru Manageri Publici, Comisiei Bursa Speciala Guvernul Romaniei si Unitatii
de Implementare, cursurile respective nu au inceput, ABBSGR a intentat actiune in contencios
administrativ impotriva Comisiei Bursei Speciale Guvernul Romaniei(CBSGR), Comisiei pentru Manageri
Publici(CMP), Unitatii de Implementare a Programului Bursa Speciala "Guvernul Romaniei(UIP),
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC),
Ministerului Internelor si Reformei Administrative (MIRA) pentru repartizarea absolventilor BSGR
conform Legii 157/2004 pe functii de conducere sau responsabilitate sau, conform O.U.G. 56/2004, pe
functii de manager public. Actiunea in contenciosul administrativ a fost inregistrata sub numarul de dosar
2359/2/2008.
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4. Rezultate obtinute
Dupa indelungi tergiversari legate de inceperea cursurilor, data inceperii cursurilor pentru absolventii 2007
a fost amanata pe 19 mai 2008, adica la aproape un an de la data intoarcerii in tara a absolventilor BSGR
promotia 2007. Desi absolventii BSGR sconsidera cursul de 3 luni de zile conform art. 32 din Normele
metodologice de aplicare a Legii 157/2004, ca fiind ilegal, asa cum rezulta si din cele doua petitii adresate
institutiei Avocatul Poporului, acestia s-au declarat de acord cu absolvirea cursului respectiv, tocmai
pentru a evita eventualele blocaje in procesul de repartizare al absolventilor BSGR, manifestand astfel o
atitudine activa in rezolvarea problemelor intampinate.
In final, membrii asociatiei va aduc la cunostinta ca, in momentul de fata, ANFP nu a pus nici un post de
conducere la dispozitia Comisiei BSGR in vederea repartizarii absolventilor BSGR, iar Comisia BSGR, in
ciuda acestui fapt, nu a solicitat pana acum crearea de noi posturi de conducere de la nici o institutie sau
autoritate publica enumerata la art. 34 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 157/2004, desi
ii incumba o astfel de obligatie in conformitate cu art. 34 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a
Legii 157/2004.
In acest context, declaratiile d-nul Dragos Dinca, Director General- Secretar de Stat INA si d-nul József
BIRTALAN, preşedinte ANFP, care au declarat absolut laudabil in mass media centrala cu ceva timp in
urma ca anul 2008 este anul profesionalizarii in administratia publica din Romania, sunt absolut uluitoare
si fara vreo acoperire reala.

5. Solutii propuse
In acest context, ABBSGR, datorita dificultatilor intampinate in colaborarea cu Comisia BSGR, Comisia
pentru Manageri Publici, INA si ANFP si a tergiversarilor inutile din partea acestor autoritati si institutii
publice, solicita, conform art. 80 alin. 2 Constitutie, Presedintelui Romaniei efectuarea demersurilor
necesare pe langă Guvernul Romaniei in vederea identificarii de posturi vacante de executie si conducere,
respectiv crearea de posturi la institutii si autoritati publice agreate de absolventii BSGR in vederea
repartizarii acestora.

Data,
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