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Ref.: Petiția nr. 1210/2011, adresată de Ioan Maier, de cetățenie română, în numele 
Asociației Umanitare „Evlavie”, privind situația persoanelor care suferă de 
dizabilități neuro-psihice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președinte al Asociației Umanitare „Evlavie”, prezintă situația deosebit de 
dificilă a persoanelor cu dizabilități neuro-psihice în România: acestea suferă de stigmatizare 
și izolare socială, sunt internate în spitale suprapopulate, cu o proastă igienă și condiții 
medicale precare. Petiționarul denunță numărul mare de proiecte realizate cu ajutorul 
fondurilor europene (terenuri de golf, piscine pe care nu le folosește nimeni), în timp ce 
pentru bolnavii cu dizabilități nu se alocă suficiente fonduri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul, președinte al Asociației Umanitare „Evlavie”, contestă prioritățile stabilite pentru 
distribuirea fondurilor structurale în România. Acesta consideră că prea multe fonduri sunt 
dedicate infrastructurii de turism sau de divertisment, în timp ce prioritățile reale ale 
României constau în dezvoltarea sa socioeconomică și, îndeosebi, în sprijinirea politicilor 
sociale. Acesta ar dori să se asigure fonduri pentru construcția de infrastructuri socio-medicale 
pentru persoanele cu handicap și să se organizeze o dezbatere generală în Parlamentul 
European și Comisia Europeană pe acest subiect.

În 2007, România a prezentat Comisiei un cadru de referință strategic național incluzând 
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prioritățile de dezvoltare socioeconomică ale țării. Strategia, elaborată în urma unei evaluări 
ex ante și a unei analize SWOT, include, de asemenea, acordarea de sprijin în favoarea 
infrastructurii sociale în cadrul dezvoltării regionale.

Prin urmare, programul regional alocă aproximativ 558 de milioane EUR pentru sprijinirea 
infrastructurii sociale, care include reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a 
infrastructurii de sănătate, precum și reabilitarea și modernizarea infrastructurii de servicii 
sociale. Programul acoperă lucrări de reabilitare și modernizare a centrelor sociale și de 
sănătate existente, și nu lucrări de construcție a unor infrastructuri noi. Până la finele lunii 
martie 2012, pentru aceste tipuri de operațiuni au fost selecționate circa 149 de proiecte.

Concluzie

Conform principiului gestiunii partajate enunțat în Regulamentul privind fondurile 
structurale1, selecționarea și aplicarea proiectelor individuale intră în sfera de competență 
statului membru. Prin urmare, pentru mai multe informații referitoare la criteriile de 
eligibilitate și selecția proiectelor, petiționarul ar trebui să contacteze Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului: Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, București.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, JO L210, 31.7.2006.


