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Ref.: Petiția nr. 0887/2011, adresată de Viorica Sarcu, de cetățenie română, 
privind folosirea fondurilor europene pentru construirea unui parc

1. Rezumatul petiției

Petiționara relatează faptul că primăria comunei Secuieni (județul Neamț) utilizează fonduri 
europene pentru construirea unui parc de care nimeni nu are nevoie, pe un teren deținut de 
persoane fizice. Ea arată că sunt multe alte probleme în comună (lipsa canalizării, drumuri 
impracticabile), însă fondurile nu s-au îndreptat spre acestea, ci au fost folosite în mod 
aleatoriu. Petiționara explică faptul că acesta este un fenomen generalizat: Guvernul României 
aprobă proiecte depuse de primăriile din mediul rural pentru diverse obiecte care ulterior nu 
sunt folosite. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European să verifice modul în 
care sunt folosite fondurile europene. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționara declară că primăria comunei Secuieni (județul Neamț, România) ar dori să 
construiască un parc public pe terenul deținut de persoane fizice, inclusiv pe partea sa de 
teren, și că investiția a fost aprobată de Ministerul dezvoltării regionale și turismului din 
România. Aceasta consideră că proiectul de investiții va fi finanțat din fonduri europene, dar 
nu a furnizat nicio informație cu privire la posibilitatea ca programul UE să finanțeze 
programul de investiții. 
Pe lângă chestiunea referitoare la proprietate, petiționara consideră că fondurile ar trebui 
direcționate către investiții mai importante și mai necesare, cum ar fi drumurile și conductele 
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de apă, care se află într-o stare foarte degradată. 

Conform principiului gestiunii partajate în temeiul căruia sunt administrate fondurile 
structurale, statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a programelor pe teren. 

Acest lucru înseamnă că selectarea și punerea în aplicare a proiectelor țin de competența 
autorităților administrative naționale, care trebuie să asigure că proiectele contribuie la 
atingerea obiectivelor programelor și că respectă legislația aplicabilă.

Potrivit autorităților române responsabile, proiectul menționat de petiționară nu este inclus pe 
lista proiectelor finanțate în cadrul programelor fondurilor structurale ale UE în România.

Concluzie

Chestiunea vizată de petiționară nu este legată de cheltuirea fondurilor structurale în cadrul 
unui program UE de cofinanțare derulat în România. 


