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Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1245/2012, внесена от Рамона Изабела Станчу, с румънско 
гражданство, относно предполагаеми нередности във връзка с проект, 
съфинансиран от Европейския съюз 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията описва многобройни нередности, свързани с проект, 
съфинансиран от Секторната оперативна програма за развиване на човешките ресурси 
за периода 2007–2013 г. към Европейския социален фонд, създадена, за да стимулира 
създаването на работни места и развитието на предприемачеството, както и устойчива 
икономика, която не се базира на земеделието, чрез обучения и включването на 
безработни лица в селските райони. Вносителката на петицията посочва неспазването 
на първоначалните критерии за допустимост, промените, които са направени към някои 
критерии, докато проектите са изпълнявани, липсата на прозрачност при избора на 
стажанти, дискриминация между стажантите на социална основа, конфликт на 
интереси и злоупотреба с власт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Управлението на прилагането на структурните фондове се споделя между държавите 
членки и Комисията. Държавите членки отговарят за управлението и контрола на 
оперативните програми, докато комисията отговаря единствено за наблюдението на 
прилагането. В този случай управителният орган на Програмата за развитие на 
човешките ресурси отговаря за упражняването на контрол върху проекта, осъществяван 
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от сдружението „Asociatia Comunelor din Romania“ (ACOR). Следователно гражданите 
и бенефициерите следва да се обръщат към компетентните румънски органи с въпроси 
относно проекти, които се осъществяват в рамките на Европейския социален фонд 
(ЕСФ).

Въпреки това службите на Комисията се свързаха с управителния орган, отговарящ за 
управлението и контрола на Програмата за развитие на човешките ресурси в Румъния, 
със запитване дали са установени нередности във връзка с проекта, изпълняван от
ACOR.

Управителният орган предостави информация за три жалби във връзка с твърдения за 
нередности, които той е получил през 2012 г .  Една от жалбите е изпратена от 
вносителката на петицията на 6 август 2012 г. и текстът на жалбата е идентичен с този 
на петицията, изпратена до Европейския парламент.
След съответните проверки румънските органи обявиха жалбата на вносителката на 
петицията за необоснована и до нея е изпратен отговор на 17 октомври 2012 г.

Заключение

С настоящото Комисията предоставя информация за начина, по който е разгледан 
случаят от управителния орган на Програмата за развитие на човешките ресурси. Ако 
вносителката не е удовлетворена от получения отговор от управителния орган, тя 
следва да бъде посъветвана да отнесе случая до компетентните румънски органи.


