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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 529/2012, adresată de C.G., de cetățenie română, privind un 
program de instruire pentru persoanele cu handicap

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, nevăzător, a dorit să se înscrie la un program organizat de către Asociația 
Patronatul Medicinii Integrative (PMI) împreună cu Institutul Postliceal Phoenix din 
București, România. Inițial a fost informat că se pot înscrie toate persoanele cu 7 clase 
absolvite. Ulterior, petiționarul a fost contactat de coordonatorul proiectului, care l-a anunțat 
că nu mai poate urma cursurile de calculator, deoarece persoanele eligibile trebuie să aibă 
10 clase absolvite. În plus, centrul nu este dotat cu facilități pentru nevăzători. Petiționarul 
dorește să afle dacă Uniunea Europeană impune cursanților cu handicap care doresc să 
participe la acest proiect un anumit nivel de studii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Gestionarea aplicării fondurilor structurale intră în sfera comună de competență a statelor 
membre și a Comisiei. Statele membre sunt responsabile cu gestionarea și monitorizarea 
programelor operaționale, iar Comisia este responsabilă numai cu monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Prin urmare, pentru orice chestiuni referitoare la proiectele puse în 
aplicare prin intermediul FSE, cetățenii și beneficiarii ar trebui să se adreseze autorităților 
române competente.
În cazul de față, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial 
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Dezvoltarea Resurselor Umane este responsabilă pentru monitorizarea proiectului pus în 
aplicare de asociația Patronatul Medicinei Integrative (PMI).
Serviciile Comisiei au contactat Autoritatea de Management responsabilă pentru gestionarea 
și monitorizarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM 
POSDRU) în România și i-au solicitat clarificări cu privire la chestiunea invocată de 
petiționar, referitoare la proiectul pus în aplicare de asociația PMI.
În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le întrunească participanții la 
programul organizat de asociația PMI, acestea nu sunt stabilite de către instituțiile europene. 
Criteriile sunt stabilite în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu legislația 
română. Potrivit informațiilor primite de la Autoritatea de Management, selecția 
participanților în cadrul programului s-a realizat utilizând principiul „primul sosit, primul 
servit”. În ceea ce privește nivelul minim de educație necesar în vederea eligibilității, condiția 
impusă a fost ca participanții să fi absolvit ciclurile de învățământ obligatoriu. 
Cu privire la cheltuielile de transport suportate de participanți în cadrul programului, potrivit 
Autorității de Management, acestea nu au fost finanțate prin intermediul proiectului, fondurile 
acestuia acoperind numai cheltuielile de masă și de cazare.
În ceea ce privește accesul nevăzătorilor și al persoanelor cu handicap în centrul Consim din 
strada Dobrogeanu Gherea nr. 155, sectorul 1, București, Autoritatea de Management a 
informat serviciile Comisiei că proiectul la care face referire petiționarul se desfășoară pe 
strada Dobrogeanu Gherea, nr. 150/8, București. Această locație a făcut obiectul unei vizite de 
monitorizare efectuate la 18 februarie 2013. Pe parcursul vizitei, reprezentanții Organismului 
intermediar regional pentru Regiunea Nord-Est au verificat condițiile de acces în centrul de 
formare. Conform raportului vizitei transmis Comisiei, presupusele nereguli privind lipsa unui 
acces pentru nevăzători și persoanele cu handicap sunt fondate. Prin urmare, serviciile 
Comisiei au solicitat Autorității de Management să ia măsurile corespunzătoare pentru a 
garanta că activitățile sprijinite de FSE sunt în conformitate cu legislația națională și a UE.


