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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1245/2012, którą złożyła Ramona Isabela Stancu (Rumunia) 
w sprawie rzekomych nieprawidłowości w związku z realizacją projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje liczne nieprawidłowości związane z realizacją projektu 
współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na rzecz Rozwoju 
Zasobów Ludzkich na lata 2007–2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem 
jest stymulowanie procesu tworzenia miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości 
i zrównoważonej gospodarki pozarolniczej poprzez szkolenia i udział bezrobotnych 
z obszarów wiejskich. Składająca petycję wspomina o nieprzestrzeganiu wstępnych kryteriów 
kwalifikowalności, zmianie niektórych kryteriów w trakcie realizacji projektów, braku 
przejrzystości przy wyborze praktykantów, dyskryminowaniu praktykantów ze względu na 
pochodzenie społeczne, konfliktach interesów i nadużywaniu władzy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zarządzanie wdrażaniem funduszy strukturalnych jest kompetencją dzieloną miedzy 
państwami członkowskimi a Komisją. Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie 
programami operacyjnymi i kontrolę nad nimi, natomiast Komisja zajmuje się wyłącznie 
monitorowaniem ich realizacji. W tym przypadku za kontrolowanie projektu realizowanego 
przez Asociatia Comunelor din Romania (ACOR) odpowiedzialna jest instytucja zarządzająca 
Programem Rozwoju Zasobów Ludzkich. W przypadku zapytań dotyczących projektów 
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realizowanych ze środków EFS obywatele i beneficjenci powinni zatem kontaktować się 
z właściwymi władzami rumuńskimi.

Służby Komisji skontaktowały się jednak z instytucją zarządzającą odpowiedzialną za 
zarządzanie Programem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Rumunii i za jego kontrolę, 
zwracając się z pytaniem, czy wykryto jakiekolwiek nieprawidłowości w odniesieniu do 
projektu wdrażanego przez ACOR.

Instytucja zarządzająca dostarczyła informacje na temat trzech skarg z 2012 r. dotyczących 
rzekomych nieprawidłowości. Jedna ze skarg została przesłana w dniu 6 sierpnia 2012 r. 
przez składającą petycję, a tekst skargi był identyczny z treścią petycji przesłanej do 
Parlamentu Europejskiego.

Po weryfikacji władze rumuńskie uznały skargę składającej petycję za nieuzasadnioną, 
a w dniu 17 października 2012 r. przesłano jej odpowiedź.

Podsumowanie

Niniejszym Komisja udziela informacji na temat sposobu rozpatrzenia sprawy przez 
instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jeżeli składająca petycję nie 
jest usatysfakcjonowana odpowiedzią instytucji zarządzającej, zaleca się jej skierowanie 
sprawy do właściwych władz rumuńskich.


