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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0889/2011, adresată de Stefania Giro, de cetățenie italiană, privind 
construirea unui port turistic în localitatea Rovigo (Italia) și fondurile 
europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță utilizarea abuzivă a eventualelor fonduri europene în cadrul construirii 
unui port turistic în localitatea Rovigo.  Se pare că în momentul de față portul este parțial 
abandonat.

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 27 iunie 2012

Observațiile Comisiei

Serviciile au solicitat autorităților de gestionare a programului din regiunea Veneto pentru 
perioada 2000-2006 să verifice stadiul real în care se află proiectul în cauză și conformitatea 
acestuia cu dispozițiile comunitare în vigoare. 

Autoritatea de management a confirmat că proiectul a fost executat regulat conform 
proiectului definitiv, că a fost verificat de către serviciile competente și, prin urmare, a primit 
certificare în cadrul programului din regiunea Veneto pentru perioada 2000-2006. 

Prin certificatul din 30 iunie 2009, biroul tehnic al comunei Rovigo (Ufficio Tecnico del 
Comune) a declarat lucrarea realizată utilizabilă în ansamblul său.  În special, biroul tehnic a 
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certificat că cheiurile de îmbarcare, clădirea numită „club house” și hangarul pentru 
adăpostirea vaselor au fost construite conform proiectului definitiv aprobat.  

Trebuie menționat că:

- Calele de halaj pentru vase nu au fost construite, întrucât construirea lor era incompatibilă cu 
panta terenului, element care nu fusese prevăzut în faza de proiectare.  Această modificare a 
fost aprobată cu o variație a proiectului care prevede utilizarea unei macarale în locul calelor.  
Achiziționarea macaralei nu era prevăzută în proiect, întrucât costul acesteia era inadmisibil în 
cadrul DOCUP Veneto 2000-2006.  Comuna Rovigo a informat autoritatea de management că 
macaraua a fost achiziționată direct de către directorul sitului.  

- În ceea ce privește hangarul: efectiv în timpul elaborării proiectului (fazele preliminară și 
definitivă) se prevăzuse o suprafață acoperită de mari dimensiuni.  Această ipoteză a fost 
eliminată în momentul în care s-a aprobat proiectul executiv pentru restrângerea bugetului.   

- În ceea ce privește numărul de debarcadere realizate, acesta coincide cu proiectul.  De fapt, 
modificarea adusă proiectului a schimbat modul de acces la cheiuri, utilizând o singură cale 
de acces în loc de trei, câte fuseseră prevăzute.  

- În proiect nu fusese inclus niciun sistem de iluminat public. 

- În ceea ce privește poarta de intrare:  În urma unei solicitări oficiale, aceasta nu a fost 
instalată, întrucât societatea Interporto de Rovigo intenționează să construiască o parcare în 
zona din apropierea intrării.

În ultimul rând, în ceea ce privește gestionarea structurii, comuna Rovigo a publicat o cerere 
de ofertă la 6 iulie 2009 pentru a concesiona gestionarea structurii.  Întrucât nu a primit nicio 
ofertă, comuna a încredințat gestionarea locului unei asociații nonprofit de canotori.  La 
sfârșitul anului 2011, comuna a decis să extindă proiectul în „Circolo Nautico Porta Mare”, 
pentru a spori capacitatea turistică și de primire a proiectului realizat. 

Concluzie

Pe baza informațiilor prezentate mai sus, Comisia nu poate să dea curs solicitării petiționarei.


