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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1245/2012 adresată de Ramona Isabela Stancu, de cetățenie 
română, privind presupuse nereguli în legătură cu un proiect cofinanțat de 
Uniunea Europeană 

1. Rezumatul petiției

Petiționara descrie numeroase nereguli legate de un proiect cofinanțat din Fondul social 
european prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, destinat să stimuleze crearea de locuri de muncă și dezvoltarea antreprenoriatului 
și a unei economiei non-agricole sustenabile prin formarea și implicarea șomerilor în activități 
desfășurate în zonele rurale. Petiționara reclamă nerespectarea criteriilor de eligibilitate 
inițiale, modificările aduse unor criterii în momentul în care proiectele erau în derulare, lipsa 
transparenței în procesul de selecție a cursanților, discriminarea cursanților pe criterii sociale, 
conflicte de interese și abuz de putere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Gestionarea implementării fondurilor structurale este partajată între statele membre și 
Comisie. Statele membre sunt responsabile cu gestionarea și controlul programelor 
operaționale, în timp de Comisia este responsabilă numai pentru monitorizarea implementării. 
În acest caz, autoritatea de management (AM) a Programului Dezvoltarea Resurselor Umane 
este responsabilă cu controlul proiectului implementat de Asociația Comunelor din România 
(ACOR). Prin urmare, cetățenii și beneficiarii ar trebui să contacteze autoritățile române 
competente pentru orice întrebări cu privire la proiectele care sunt implementate în cadrul 
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FSE.

Cu toate acestea, serviciile Comisiei au contactat autoritatea de management responsabilă cu 
gestionarea și controlul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane din România și au 
întrebat dacă au fost detectate nereguli cu privire la implementarea proiectului de către 
ACOR.

AM a furnizat informații cu privire la trei plângeri referitoare la presupuse nereguli pe care le-
au primit în 2012. Una dintre plângeri a fost trimisă de petiționară la 6 august 2012, iar textul 
plângerii este identic cu petiția adresată Parlamentului European.
În urma verificărilor, autoritățile române au declarat plângerea petiționarului ca fiind 
nefondată și a fost transmis un răspuns la 17 octombrie  2012.

Concluzie

Comisia furnizează prin prezenta comunicare informații cu privire la modul în care cazul a 
fost tratat de autoritatea de management a Programului Dezvoltarea Resurselor Umane. Dacă 
petiționara nu este mulțumită de răspunsul primit din partea autorității de management, 
acesteia ar trebui să i se recomande să înainteze cazul său autorităților române competente.


