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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1658/2012, adresată de Tsvetan Vetsov, de cetățenie bulgară, însoțită de 
3 semnături, privind administrarea defectuoasă a unui proiect din Bulgaria finanțat 
din fonduri UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reprezintă un grup de 35 de muncitori din domeniul social și asistenți de îngrijire 
la domiciliu, recrutați de asociația „Vratsa 2007” care a fost aleasă de Agenția de asistență 
socială din Sofia (ASA Sofia) ca parte a unui program finanțat din fonduri UE. Acesta susține 
că plata salariilor lor, care a fost inițial realizată cu întârziere, este în prezent refuzată, iar 
contractele lor de muncă au fost reziliate. Petiționarul reclamă faptul că Agenția ASA Sofia 
nu a întrunit criteriile de selecție ale proiectului deoarece nu era solidă din punct de vedere 
financiar, neavând fonduri proprii, și avea datorii. Contractul atașat dintre Agenția ASA Sofia 
și Asociația Vratsa 2007 nu conține nicio mențiune privind personalul care urma să fie 
recrutat.

Petiționarul concluzionează că cele două organizații au conspirat pentru a obține în mod ilegal 
finanțare din partea UE, lăsând 70 de persoane fără asistență socială și privând personalul 
recrutat de drepturile lor financiare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiția depusă de 20 de cetățeni bulgari privește proiectul acordat ONG-ului bulgar „Asociația 
Vratsa 2007” (beneficiar) de către Agenția de asistență socială (autoritatea contractantă) în 
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cadrul programului operațional „Dezvoltarea resurselor umane”. Petiționarii au fost angajați 
de „Asociația Vratsa 2007” ca asistenți sociali în cadrul proiectului. Cu toate acestea, acestora 
nu le-au fost plătite remunerațiile de către angajator timp de mai multe luni din cauza situației 
sale financiare deteriorate. Petiționarii reclamă că atât angajatorul, cât și autoritatea 
contractantă ar trebui să își asume responsabilitatea pentru salariile neplătite.
Petiția prezintă pe larg dificultățile pe care petiționarii le-au întâmpinat în eforturile lor de a 
primi remunerația datorată în cadrul proiectului. Aceștia au fost împiedicați de „Asociația 
Vratsa 2007” pe baza contractelor individuale de muncă. Întrucât timp de mai multe luni 
petiționarii nu au fost plătiți, ei au intentat acțiuni împotriva angajatorului lor în fața tuturor 
instituțiilor guvernamentale relevante din Bulgaria – Agenția de asistență socială (organism 
intermediar și autoritatea contractantă pentru FSE), Ministerul Muncii și Politicii Sociale 
(autoritatea de management pentru FSE), Ombudsmanul, Adunarea Națională, Procuratura 
etc. 

Petiționarii au argumentat, de asemenea, că Agenția de asistență socială nu și-a executat în 
mod corespunzător responsabilitățile în calitate de autoritate contractantă pentru FSE, întrucât 
nu a monitorizat executarea proiectului de către beneficiar încă de la începutul contractului 
(semnat în noiembrie 2010). Ei reclamă că agenția ar fi trebuit să știe că beneficiarul nu era 
solvabil din punct de vedere financiar înainte de acordarea proiectului. Cu toate acestea, 
documentele disponibile nu susțin în mod necesar această declarație. În septembrie 2011, 
Agenția de asistență socială a reziliat unilateral contractul său cu beneficiarul pe baza 
monitorizării și a încălcării identificate a dispozițiilor contractuale de către beneficiar, în 
special neplata salariilor asistenților sociali. Întrucât agenția nu avea relații contractuale 
directe cu cetățenii, le-a recomandat să intenteze o acțiune juridică împotriva angajatorului lor 
și să solicite protecția drepturilor lor în instanță în temeiul legislației bulgare. În cele din 
urmă, ei au sesizat tribunalul de primă instanță din Vratsa, care a pronunțat o hotărâre în 
favoarea lor. Cu toate acestea, hotărârea tribunalului nu a fost executată de autoritățile 
relevante de aplicare a legii din Bulgaria. Între timp, judecătoria districtuală din Vratsa a 
declarat „Asociația Vratsa 2007” în faliment în martie 2013.

Pe de altă parte, documentele disponibile nu susțin sub nicio formă presupusa „conspirație” 
dintre autoritatea contractantă și beneficiar care, potrivit petiționarilor, a încercat în mod 
intenționat să îi priveze de remunerația lor. Dimpotrivă, contractul dintre autoritatea 
contractantă și beneficiar conținea dispoziții standard folosite, de asemenea, pentru toate 
celelalte contracte din cadrul regimului din programul relevant. Într-adevăr, Agenția de 
asistență socială a tratat cazul respectiv în conformitate cu normele naționale privind 
achizițiile publice, iar Comisia nu are nicio dovadă de administrare defectuoasă a finanțării 
din FSE de către agenție.

În cele din urmă, petiționarii reclamă că drepturile omului ce le revin au fost încălcate. În 
acest sens, speră că ar putea fi ajutați de Comisia pentru petiții a Parlamentului European să 
oblige autoritatea națională (Agenția de asistență socială) să le plătească remunerațiile 
datorate, întrucât ei nu le pot primi de la angajator din cauză ce se află în faliment. 

Concluzie

Soluționarea acestui caz nu ține de competența Comisiei Europene, întrucât aceasta nu poate 
anula sau executa hotărârile pronunțate de instanțele naționale. În plus, Comisia (sau orice altă 
instituție de la nivelul UE) nu are competențe juridice să oblige organismul național de 
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aplicare a FSE (în acest caz Agenția de asistență socială) să plătească salariile restante. În 
plus, agenția nu a avut nicio relație contractuală directă cu petiționarii. Având în vedere 
informațiile de mai sus, Comisia nu îi poate ajuta pe petiționari să își rezolve cazul, care în 
continuare ar trebui soluționat în temeiul legislației bulgare.


