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COMISIA EUROPEANĂ 
DIRECŢIA GENERALĂ 
POLITICĂ REGIONALĂ 
Comunicare, informare, relaţii cu ţările terţe , coordonarea regiunilor ultraperiferice, consiliere juridică, 
proceduri 
Consiliere juridică, proceduri 

D „ 1 3 mŁ 2010 
Bruxelles, 

Dl. Bogdan loan Tudor 
Preşedinte executiv 
Comuniunea Stăpânilor de Munţi şi 
Codri România 
Munţii Lotrului, str. Pârâul Cărării 
nr. 12, cod 247750 
Voineasa, jud. Vâlcea, România 

Dl. Nicolae Pătroi 
Preşedinte 
Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti 
Peresti 

Dl. Ion Tomescu 
Preşedinte 
Obştea Pociovaliştea 

Obiect: Plângere, nr. ref. CHAP(2010)358 

Stimaţi domni, 

Vă scriu referitor la plângerea dumneavoastră adresată Preşedintelui Barroso, care m-a 
rugat să vă răspund din partea domniei sale, plângere înregistrată sub numărul de ordine 
CHAP(2010)358, privind ultimele evoluţii ale proiectului „Dezvoltarea Infrastructurii de 
Agrement în Staţiunea Turistică Voineasa - Judeţul Vâlcea", promovat de Consiliul 
Judeţean Vâlcea şi comunele Voineasa şi Vaideeni. Aţi primit confirmarea de primire cu 
data de 18 februarie 2010 din partea Direcţiei Generale Politică Regională. 

Dumneavoastră susţineţi că proiectul de mai sus nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate 
pentru Domeniul Major de Intervenţie 5.2, potrivit cărora terenurile pe care urmează să 
fie făcută investiţia trebuie să fie libere de orice sarcini, litigii sau revendicări la data 
depunerii cererii de finanţare şi ne furnizaţi o listă de documente în sprijinul acestei 
afirmaţii. Dumneavoastră cereţi Preşedintelui Comisiei: 1) să respingă cererea de 
finanţare a proiectului mai sus menţionat, 2) să vă informeze asupra stadiului actual de 
analiză a proiectului, 3) să vă notifice în timp util cu privire la eventualele dezbateri 
publice referitoare la finanţarea proiectului, 4) să vă comunice care sunt etapele de 
analiză a proiectului, precum şi modalitatea de a depune toate documentele şi probele 
necesare pentru a demonstra adevărata destinaţie a banilor publici ce vor fi alocaţi acestui 
proiect. 
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De asemenea, dumneavoastră aduceţi la cunoştinţa Preşedintelui Comisiei faptul că, 
începând din septembrie 2009 până în ianuarie 2010, aţi înaintat mai multe plângeri 
Ministerului Turismului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului din România. 

în urma unei prime analize a plângerii dumneavoastră, vă pot furniza următoarele 
informaţii privind aspectele pe care ni le-aţi adus la cunoştinţă: 

în conformitate cu regulamentele privind fondurile structurale, acestea se acordă conform 
principiului de complementaritate şi de parteneriat între Comisie şi statele membre, 
ţinând seamă în mod corespunzător de competenţele respective ale acestora. în acest 
context, pe baza principiului subsidiarităţii, punerea în aplicare a acţiunilor cofinanţate 
este responsabilitatea statelor membre, la nivelul teritorial cel mai adecvat şi în 
conformitate cu sistemul instituţional al fiecărui stat membru. 

Ca urmare, în aceste situaţii, Comisia nu poate interveni în procesul de selecţie al 
proiectelor, deoarece acesta ţine de competenţa exclusivă a Autorităţilor naţionale de 
Management, cu condiţia ca alegerea lor să fie conformă cu principiile stabilite în 
documentele de programare adoptate în consultare cu Comisia şi să respecte legislaţia în 
vigoare. 

în concluzie, din motivul de mai sus, Comisia nu poate satisface nici una din cererile 
dumneavoastră menţionate mai sus la punctele 1) - 4). Este în interesul dumneavoastră să 
adresaţi cererile dumneavoastră autorităţilor naţionale competente şi, după caz, să 
utilizaţi modalităţile de recurs disponibile la nivel naţional. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte cererea dumneavoastră de la punctul 4), am dori să 
vă informăm că responsabilitatea verificării eligibilităţii proiectului, inclusiv a drepturilor 
de proprietate, revine organismului intermediar pentru Programul Operaţional Regional, 
care pentru judeţul Vâlcea este Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest. Prin urmare, 
este în interesul dumneavoastră să contactaţi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest 
si să-i prezentaţi toate documentele şi probele pe care le deţineţi în sprijinul cererii 
dumneavoastră. 

Datele de contact ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest sunt următoarele: Str. 
Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Craiova, Judeţul Dolj , Cod poştal 200585, Tel: 0251 
418240, Fax: 0251 412780, E-mail: office@.adroltenia.ro, site internet: 
www.adroltenia.ro. 

Totuşi, pentru a răspunde pe deplin scrisorii dumneavoastră Comisia ar putea contacta 
autorităţile române pentru a cere informaţii cu privire la problemele ridicate de 
dumneavoastră. Pentru a ne permite să facem aceasta, vă rugăm să răspundeţi la prezenta 
scrisoare şi să ne daţi acordul pentru ca identitatea şi documentele dumneavoastră să fie 
dezvăluite autorităţilor statului membru în cauză. 

Vă rugăm să ne comunicaţi acordul dumneavoastră în termen de patru săptămâni 
de la data primirii prezentei scrisori - printr-un mesaj e-mail la adresa REGIO-
PLAINTES-INFRACTIONSfÆ)ec.europa.eu - referitor la 

DA - NU: Acordul pentru dezvăluirea identităţii 
DA-NU: Acordul pentru transmiterea scrisorii şi a documentelor anexate 
autorităţilor statului membru în cauză. 
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Dacă nu sunteţi de acord cu dezvăluirea identităţii dumneavoastră sau a adresei 
dumneavoastră de e-mail către autorităţile naţionale, Comisia va adopta dispoziţiile 
necesare pentru păstrarea confidenţialităţii. 

Cu deosebită consideraţie, 

O. o 
Charlie G 

Sefdeutítate 


