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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1272/2011, adresată de Veronica Ropotica, de cetățenie română, în 
numele societății comerciale SC Veronica Panap SRL, privind respingerea cererii 
de finanțare pentru un proiect finanțat din fonduri structurale

1. Rezumatul petiției

Societatea administrată de petiționară a depus o cerere de finanțare pentru un proiect de 
prestări servicii de cazare și masă situat în orașul Bicaz, Axa prioritară 4, DMI 4.3 -
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. În urma evaluării tehnice și financiare, cererea de 
finanțare a fost respinsă, deoarece a obținut un punctaj inferior celui necesar. Contestația 
formulată de petiționară a fost respinsă. Petiționara consideră că verificarea a fost făcută în 
mod superficial și discriminatoriu și că acest mod de examinare a dosarelor explică rata 
scăzută a absorbției fondurilor structurale în România. Petiționara solicită Parlamentului 
European și Comisiei Europene să verifice modul în care au fost respectate normele UE de 
aplicare a Programului Operațional Regional (POR) și normele incluse în Ghidul 
solicitantului în cazul cererii de finanțare depuse de societatea sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

În conformitate cu principiul gestionării partajate utilizat pentru administrarea politicii de 
coeziune, punerea în aplicare a programelor este responsabilitatea statelor membre.
Autoritățile naționale competente pentru punerea în aplicare a programului sunt responsabile 
pentru selectarea operațiunilor cofinanțate precum și pentru procedura de apel.
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Conform reglementărilor privind politica de coeziune, Comisia Europeană poate evalua numai 
proiecte majore cu o valoare de peste 50 000 000 de euro pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre. Întrucât proiectul la care face referire petiționara nu este un proiect major, 
Comisia îi sugerează petiționarei să utilizeze căile de atac disponibile la nivel național.

Concluzie

Potrivit principiului gestionării partajate, Comisia nu selectează și nici nu evaluează proiecte. 
Prin urmare, se recomandă petiționarei să utilizeze mijloacele de recurs disponibile la nivel
național.


