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Ref.: Petiția nr. 1215/2009, adresată de Mircea Tiberiu Igret, de cetățenie 
română, privind nerespectarea angajamentelor asumate de guvernul 
român în cadrul unui proiect PHARE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în calitate de absolvent al proiectului PHARE RO 2005/017-
553.01.03.02, „Adaptarea Schemei tinerilor profesioniști la necesitățile reformei funcției 
publice” în martie 2009, s-a angajat să lucreze pentru administrația română timp de cinci ani. 
Potrivit petiționarului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici din România a identificat 
locuri de muncă pentru absolvenți, însă guvernul român încă nu s-a decis cu privire la 
finanțarea acestora (martie 2009). Petiționarul denunță această situație, întrucât este obligat 
prin contract să lucreze pentru guvernul român, care pentru moment nu îi oferă niciun loc de 
muncă. Petiționarul susține că și colegii săi se află în aceeași situație și că guvernul român și-a 
încălcat acordul cu Comisia Europeană pentru acest proiect PHARE. De asemenea, 
petiționarul menționează că, în ciuda problemelor întâmpinate în oferirea de locuri de muncă 
pentru cei care au absolvit în același an cu el, un nou ciclu al proiectului a început, cu o sută 
de participanți. Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009
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Problema ridicată în această petiție în fața Parlamentului European, cu privire la durabilitatea 
rezultatelor proiectului Phare RO2005/017-553.01.03.02 „Adaptarea Schemei tinerilor 
profesioniști la necesitățile reformei funcției publice”, nu este nouă pentru Comisie. La data 
de 17 septembrie 2009, Comisia Europeană a primit un protest similar din partea unui alt 
absolvent de succes care a beneficiat de formare în cadrul aceluiași proiect Phare.
Având în vedere că nu are competență directă să intervină față de Guvernul român în legătură 
cu chestiuni legate de politica de recrutare, la sfârșitul lunii septembrie 2009, Comisia a 
transmis scrisoarea menționată anterior către ordonatorul național de credite și către 
coordonatorul național al asistenței, care sunt responsabili cu punerea în aplicare a 
programelor Phare și care ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor proiectelor și durabilitatea rezultatelor.
În decembrie 2009 Comisia a reiterat solicitarea sa specifică adresată autorităților române în 
scopul de a primi informații cu privire la măsurile ulterioare care urmează să fie luate pentru a 
asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

Competența Comisiei cu privire la găsirea unei soluții legate de situația absolvenților este, 
astfel cum s-a menționat anterior, foarte limitată – aceasta poate numai să evalueze dacă se 
obțin rezultatele preconizate ale proiectului, astfel cum se prevede în documentele de 
programare. În cazul în care angajamentele asumate de autoritățile române nu sunt îndeplinite 
la timp, Comisia va examina eligibilitatea sprijinului Phare și, în consecință, ar putea să nu 
aprobe plata pentru proiectele respective. 


