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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1218/2010 , adresată de Claudiu Cristea, de cetățenie română, în 
numele Asociației Mișcarea Arădeană, privind modificarea abuzivă a obiectivelor 
proiectului de reabilitare a centrului istoric al orașului Arad finanțat prin FEDR și 
impactul negativ asupra monumentului „Podul lui Traian”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că autoritățile locale din Arad (România) intenționează să construiască un 
pod în vecinătatea imediată a monumentului istoric „Podul lui Traian”, punând în pericol 
existența acestuia. Petiționarul susține că autoritățile arădene beneficiază de o finanțare 
europeană acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Axa 53, 
domeniul 5.14 – pentru reabilitarea centrului istoric al orașului. Potrivit petiționarului, 
proiectul prevede construcția unui pod provizoriu pe perioada reabilitării „Podului lui Traian”, 
și nu a unuia definitiv, așa cum se întâmplă în prezent. Petiționarul consideră abuzivă și 
ilegală folosirea fondurilor europene pentru construcția unui pod nou definitiv, lipit de podul 
istoric. Petiționarul, care s-a adresat deja autorităților naționale, solicită realizarea unei 
anchete a Comisiei Europene cu privire la presupusa încălcare a obiectivelor proiectului și 
implicit a condițiilor de acordare a finanțării europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011.

Petiționarii susțin că, în ceea ce privește restaurarea monumentului istoric „Podul lui Traian” 
din Arad, cofinanțată prin Programul Operațional Regional 2007-2013 România ca parte a 
proiectului „Renovarea centrului istoric al orașului Arad”, primăria Aradului (denumită în 
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continuare „beneficiarul”) încearcă să direcționeze sumele destinate pentru podul provizoriu 
într-o nouă investiție, care nu este prevăzută de contractul de finanțare. De asemenea, aceștia 
afirmă că cofinanțarea proiectului nu este garantată. Mai mult, petiționarii susțin că 
construirea unui nou pod lipit de podul istoric contravine legislației europene și române 
referitoare la protejarea monumentelor istorice.

Observațiile Comisiei 

În conformitate cu reglementările politicii de coeziune, se acordă asistență în cadrul unei 
abordări complementare și de parteneriat între Comisie și statele membre, cu respectarea 
puterilor fiecărei părți și în baza unei gestionări partajate. 

Acest lucru înseamnă în special că Comisia nu intervine în selecția proiectelor efectuată de 
statele membre, întrucât aceasta ține de competența exclusivă a autorităților de gestionare 
naționale. Cu toate acestea, selecția trebuie efectuată în conformitate cu principiile prevăzute 
în documentele de programare, adoptate în consultare cu Comisia, și trebuie să respecte 
legislația europeană și națională în vigoare.

Comisarul Hahn și comisarul Vassiliou au primit petiția în luna noiembrie și au răspuns 
petiționarilor, confirmând primirea și informându-i totodată că petiția a fost înregistrată ca 
plângere.

Comisia analizează informațiile prezentate de petiționar și pregătește o solicitare de informații 
suplimentare de la autoritățile naționale responsabile, în vederea stabilirii faptelor. Solicitarea 
de informații va fi trimisă în mod oficial prin „EU Pilot”, un sistem ce vizează îmbunătățirea 
comunicării dintre Comisie și statele membre în ceea ce privește plângerile și din care 
România face parte.

După analizarea răspunsului autorităților naționale și în lumina normelor și dispozițiilor 
legislației comunitare, Comisia va decide dacă se impun măsuri suplimentare. În orice caz, 
Comisia trebuie să ia o decizie în decurs de un an de la momentul înregistrării plângerii. 
Petiționarul va fi ținut la curent de serviciile Comisiei pe parcursul întregii proceduri în 
legătură cu evoluția și rezultatele anchetei Comisiei.

Mai mult, întreținerea, protejarea, conservarea și renovarea patrimoniului cultural sunt în 
primul rând o responsabilitate națională. 

În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea 
urmărește „să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, să 
sprijine și să completeze acțiunea acestora”1 în domeniul culturii. Prin urmare, acțiunea 
Uniunii vine în completarea acțiunii naționale sau regionale, iar statele membre sunt 
responsabile de conservarea și protejarea patrimoniului cultural. 

Cu toate acestea, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, în 
                                               
1 Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, articolul 167 alineatul (2), (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 083, 2010).



CM\903691RO.doc 3/4 PE462.686v02-00

RO

vederea sprijinirii acțiunii statelor membre.

Concluzii

Comisia ia foarte în serios informațiile furnizate în această petiție, care a fost înregistrată ca 
plângere ca urmare a scrisorii adresate comisarului Hahn și comisarului Vassiliou. În prezent, 
serviciile Comisiei încearcă să obțină informații suplimentare din partea autorităților naționale 
responsabile în ceea ce privește modificarea obiectivului proiectului „Renovarea centrului 
istoric al orașului Arad”, care prevede restaurarea „Podului lui Traian” și care este cofinanțat 
prin FEDR. După primirea răspunsului din partea autorităților naționale, Comisia va decide 
dacă se impun măsuri suplimentare. Petiționarul și Parlamentul European vor fi ținuți la 
curent pe parcursul acestei proceduri.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

Tipul de caz descris de petiționar nu intră în sfera de acțiune a Comisiei în domeniul culturii, 
prevăzută la articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unde se 
stipulează că „Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând 
diversitatea națională și regională a acestora și punând în evidență, în același timp, moștenirea 
culturală comună. Acțiunea Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre 
și, în cazul în care este necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora […]”. 

Responsabilitatea conservării patrimoniului cultural le revine, prin urmare, statelor membre și, 
în consecință, Comisia nu poate interveni pentru a determina modalitățile în care este protejat 
patrimoniul cultural național. 

În ceea ce privește presupusele încălcări comise în timpul executării lucrărilor și care nu intră 
în sfera de aplicare a legislației comunitare, petiționarul ar trebui să se adreseze autorităților 
naționale competente.

Deși Fondul European de Dezvoltare Regională poate cofinanța investiții culturale, inclusiv 
protejarea patrimoniului cultural și natural, astfel cum prevede articolul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1783/1999 din 12 iulie 1999, în virtutea principiului gestionării partajate, 
responsabilitatea pentru selecționarea și punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate de FEDR 
le revine autorităților de gestionare din statele membre. 

Cu toate acestea, ca urmare a primirii petiției, înregistrată și tratată ca plângere de serviciile 
Comisiei, precum și a primei comunicări adresată Parlamentului European, serviciile Comisei 
au contactat la 13 iulie și 21 noiembrie 2011 Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale, 
ca autoritate responsabilă pentru gestionarea și punerea în aplicare a programului operațional 
regional. Autoritatea de gestionare a raportat că a întreprins o vizită de monitorizare la locul 
proiectului și a furnizat următoarele informații. 

Potrivit ministerului, nu există nicio încălcare în contractual inițial de finanțare, finanțat prin 
fondurile structurale și al cărui beneficiar este primăria orașului Arad. Astfel, potrivit 
ministerului, contractul inițial nu prevedea construirea unui pod temporar. În schimb, 
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beneficiarul a ales una dintre cele patru soluții tehnice propuse în studiul de trafic privind 
continuitatea traficului pe DN9 deasupra râului Mureș, care presupunea consolidarea Podului 
lui Traian și deschiderea traficului de tramvaie pe podul Micalaca.

În ceea ce privește garantarea cofinanțării proiectului, autoritățile române au arătat că sursele 
de finanțare și destinația acestor fonduri respectă prevederile contractului de finanțare.

Ministerul confirmă că proiectul de restaurare a Podului lui Traian nu modifică tipul structurii 
de sprijin, nici geometria podului (lungime, lățime, înălțime) și nici materialele utilizate în 
construcție (nici cele ale punții metalice, nici infrastructura podului). Podul nu este extins. În 
plus, s-au dat asigurări că toate lucrările sunt executate în conformitate cu toate permisele, 
acordurile și autorizațiile cerute de lege pentru protejarea bunurilor de patrimoniu.

Ministerul afirmă că proiectul nu include niciun alt pod și cadrul legal a fost respectat, având 
în vedere că toate aprobările și licențele sunt eliberate în conformitate cu planul urbanistic 
general și că acest plan este anexat la contract. Potrivit informațiilor furnizate, proiectul a fost 
justificat de un studiu de trafic menit să asigure continuitatea traficului peste râul Mureș.

La 20 februarie 2012, serviciile Comisiei au informat petiționarul cu privire la cele de mai sus 
și la faptul că, în urma analizei informațiilor, Comisia a stabilit că nu există nicio încălcare a 
reglementărilor care acoperă fondurile structurale. Prin urmare, plângerea menționată mai sus 
va fi închisă, întrucât în interval de o lună de la notificare petiționarul nu a prezentat noi 
informații care să sugereze o încălcare a reglementărilor în materie de fonduri structurale. 
Serviciile Comisiei au sfătuit totodată petiționarul să facă uz de drepturile de atac disponibile 
la nivel național. 


