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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1160/2011, adresată de C.E, de cetățenie română, privind reabilitarea 
sistemului de termoficare urbană în municipiul Botoșani, România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că Uniunea Europeană a acordat, prin Fondul de coeziune, în cadrul 
Programului Operațional Sectorial (POS) de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, sume 
considerabile pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană în municipiul Botoșani. 
Petiționarul afirmă că datele oferite de autorități Uniunii Europene nu sunt reale, iar societatea 
SC Modern Calor SA folosește fondurile în mod abuziv. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului să investigheze această situație.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul susține că datele prezentate de autoritățile locale din Botoșani pentru a justifica 
finanțarea prin Programul Operațional Sectorial de Mediu pentru reabilitarea sistemului de 
termoficare urbană nu au fost exacte. Acesta contestă valoarea adăugată a investiției întrucât 
numărul utilizatorilor este mai mic decât cel declarat de autorități și deoarece sistemul de 
termoficare concurează cu sisteme de încălzire individuale.

Observațiile Comisiei

Într-adevăr, sistemul de termoficare urbană din municipiul Botoșani este un proiect cofinanțat 
de Fondul de coeziune, care se înscrie în Programul Operațional Sectorial de Mediu.
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Obiectivul principal al unei asemenea investiții este de a asigura conformitatea sistemului de 
termoficare existent cu normele europene de mediu în ceea ce privește emisiile.

În conformitate cu reglementările în domeniu, ajutorul în cadrul politicii de coeziune se 
acordă în condițiile unei gestiuni partajate între Comisia Europeană și statele membre. Acest 
proiect, care are o valoare totală de 30 de milioane de euro, nu este considerat un proiect de 
investiții majore și, drept urmare, cererea de finanțare a fost evaluată exclusiv de către 
autoritățile naționale.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor primite de la autoritatea de gestionare a programului de 
mediu, proiectul a făcut obiectul unei analize economice în care s-au analizat soluții tehnice 
alternative, inclusiv opțiunea în favoarea sistemelor de încălzire individuale generalizate. 
Aceste simulări s-au efectuat pe baza informațiilor furnizate de beneficiar și de consultanții 
contractați.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, serviciile Comisiei încurajează petiționarul să adreseze orice 
reclamație direct autorității de gestionare a programului de mediu din România.


