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Către,
Agenția Spațială Română
Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București, România
CC,
Ministerul Educației și Cercetării
Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, România
Data: 12.03.2020
Domnule Președinte Dr. Marius-Ioan Piso,
Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al
Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea
corespondenței în Str. Mihai Bravu nr. 136 ap. 7, Sector 2, București, 021337, sau
electronic la office@ad-astra.ro, reprezentată legal de Mihai Miclăuș, formulăm
următoarea:
CERERE DE ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
În baza prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public vă solicităm să ne puneți la dispoziție
următoarele informații legate de programele opționale ESA la care participă
România, derulate de Agenția Spațială Română, instituție publică subordonată
Ministerului Educației și Cercetării, conform Anexei 3 la HOTĂRÂREA nr. 24 din 16
ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării:
1. Pachetele de informații și ghidurile aplicantului (de la lansare și până în
prezent) pentru toate programele opționale ESA la care participă România:
a) Lansatoare (Launchers),
b) Observarea pământului (Earth observation),
c) Zborul uman în spațiu (Human space flight),
d) Navigație (Navigation),
e) Tehnologie (Technology),
f) Telecomunicații și aplicații integrate ARTES (Telecomunications and
integrated applications ARTES),

g) Programe de securitate (Security related programmes - Space situational
awareness SSA),
h) Suport științific PRODEX (Science support PRODEX);
2. Linkuri la paginile de web unde informațiile relevante pentru fiecare din aceste
programe sunt disponibile cercetătorilor/posibililor aplicanți;
3. Ghidurile/regulamentele în baza cărora se face evaluarea proiectelor pentru
competițiile de mai sus;
4. Lista evaluatorilor folosiți în cadrul acestor programe, defalcate per competiție;
5. Lista tuturor proiectelor care au fost depuse începând de la lansarea
programelor în România, împreună cu punctajele primite la evaluare;
6. Lista proiectelor finanțate, împreună cu numele directorului de proiect, durata
fiecărui proiect și sumele contractate pe fiecare proiect începând de la lansarea
programelor.
Vă reamintim că asociația noastră a mai făcut o cerere de informații de interes
public (înregistrată la ROSA cu nr. 129 din 27.02.2020) în care am cerut aceleași
informații doar pentru programul opțional PRODEX. Ca urmare a răspunsului
dumneavoastră (adresa 130 din 27.02.2020) care nu a oferit nici o informație
relevantă ne-am adresat conducerii ESA. Răspunsul d-lui Michel Lazerges, Head of
the PRODEX OFFICE, (vezi email-ul atașat) arată fără echivoc că răspunsurile la
toate cererile noastre trebuie oferite de către partea română. Mai precis, în cazul
cererilor 1 și 2 se specifică clar că "Application guidelines are country-specific". În
cazul cererii 3, contrar celor afirmate de ROSA în adresa susmenționată, se
precizează clar că "PRODEX does not select the activities to be implemented;
PRODEX implements activities endorsed by the Participating States." (biroul
PRODEX nu selecționează activitățile ce vor fi implementate; PRODEX
implementează activități susținute de către Statele Participante). De asemenea, în
răspunsul ESA se menționează că informațiile cerute la punctele 4, 5 și 6 trebuie
puse la dispoziție de către partea română.
În situația în care nu veți răspunde la cererea subscrisei în termenele dispuse de
art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de
contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, în temeiul art. 22 al
aceleiași legi.
Asociația Ad Astra,
Mihai Miclăuș, reprezentant legal

