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ÎNTREBARE 

 

 

Către: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

            Domnului ministru Claudiu NĂSUI 

De la: Romeo Daniel LUNGU, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării: Numărul cererilor eligibile finanțate prin Măsura 2 

 

Domnule ministru, 

Conform Notei de fundamentare a proiectului de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 

operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și 

alte măsuri în domeniul fondurilor europene-forma revizuită, deci cea mai de actualitate, 

adoptat în ședința guvernului din 9 iunie, „În cadrul Măsurii 2 s-au depus un număr de 22.226 

cereri, în valoare de 5.246.397.727 lei. Având în vedere epuizarea bugetului, doar 3.945 

contracte de finanțare au putut fi semnate.”  

Totuși, în situația la zi cu privire la cererile de finanțare pe Măsura 2 publicată la data 

de 8 iunie pe pagina de internet a ministerului pe care îl conduceți, în cadrul aceluiași comunicat 

în care faceți trimitere la proiectul de OUG mai sus menționat și nota de fundamentare aferentă, 

sunt 8195 de contracte plătite.  

De asemenea, comunicatul prezintă două informații diferite:  

„Schimbările preconizate urmăresc anularea în forma actuală a Măsurii 3 pentru a 

permite realocarea sumelor de la Măsura 3 la Măsura 2 pentru satisfacerea tuturor cererilor de 

finanțare eligibile depuse în acest moment.”  
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„În cadrul Măsurii 2 s-au depus un număr de 22.226 cereri, în valoare de 5,25 miliarde 

de lei, din care 16.823 au fost deja admise. Fondurile pentru Măsura 2 au fost majorate cu 500 

de milioane de euro fără acoperire anul trecut. Anul acesta MEAT a reușit să realoce o parte 

din fonduri astfel încât numărul cererilor finanțate să ajungă până la numărul de registru unic 

electronic (RUE) 9.633. În urma transferului de fonduri permis de această OUG, estimarea este 

că se va ajunge cu plățile la RUE 17.000.” 

Dacă prin adoptarea acestei OUG sunt satisfăcute toate cererile de finanțare eligibile, 

atunci ar trebui să se ajungă cu plățile până la RUE 22.226. În cazul plăților până la RUE 17.000, 

2867 de cereri de finanțare acceptate nu vor primi de fapt bani. 

În ceea ce privește numărul contractelor de finanțare semnate, numărul din nota de 

fundamentare este cu mult diferit de cel din comunicatul de presă. 

Având în vedere cele de mai sus, vă întreb: 

• Care este numărul real de contracte plătite prim Măsura 2 până la data de 8 iunie 2021? 

• Care este numărul real de contracte care pot fi finanțate din cele eligibile în urma 

adoptării acestei OUG? 

• Cine se face vinovat de, așa cum spune nota de fundamentare a OUG mai sus 

menționată, inexistența unor criterii clare de departajare a punctajului aferent Măsurii 

3 și eșecul aplicării acestei măsuri? 

 

Solicit răspuns în scris. 

Cu respect,  

 

Deputat Romeo Daniel LUNGU 




