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Obiectul : Exercițiul financiar 2021-2027,  rămâne o iluzie pentru români 

 

 Suntem la jumătatea anului 2021, iar Guvernul României nu a reușit să elaboreze o strategie 

de dezvoltare a țării, prin atragerea fondurilor europene puse la dispoziția noastră în exercițiul 

financiar 2021-2027, prin ministerele pe care le controlează. Practic, acest an este pierdut 

deja, iar astfel riscăm să rămânem la coada clasamentului în ceea ce privește atragerea de 

fonduri europene, la nivelul UE.  
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Atunci când vorbim despre bani europeni, coaliția de guvernare și-a demonstrat neputința în a 

gestiona această oportunitate. Fie că vorbim de PNRR, POTJ sau despre alocările bugetare 

multianuale, amatorismul de care dau dovadă cei de la USR-PLUS-PNL-UDMR ne va costa 

pe toți dezvoltarea țării per ansamblu, iar în particular ne va fi afectat nivelul de trai al  

fiecăruia dintre noi.  

Guvernarea tehnocrată  din 2015 a reprezentat una dintre cele mai negre perioade prin care a 

trecut țara noastră din acest punct de vedere. Supranumit Guvernul ZERO, condus de liderii 

actualei formule politice USR-PLUS, Guvernul Cioloș a reușit contraperformanța de a nu 

atrage niciun euro din coșul european în anul în care a condus țara. Efectele eșecului din 2015 

se vor mai resimții mulți ani. Nu ne dorim un al doilea episod de acest gen. 

Rolul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene este determinant în viitorul României 

din aproape toate punctele de vedere. Lipsa unei strategii complexe de dezvoltare a țării, pe 

domenii de activitate, în corelare cu politicile Uniunii Europene, va produce efecte 

iremediabile pe viitor. Alocările multianuale reprezintă o oportunitate de dezvoltare, astfel 

încât discrepanța dintre România și țările din Vest să se reducă, iar obligația guvernanților 

este să creeze cadrul prin care banii să ajungă la cât mai mulți beneficiari.  

Astfel, domnule ministru vă rog să îmi răspundeți la următoarele:  

1. Care sunt prioritățile ministerului pe care îl conduceți, în ceea ce privește atragerea 

fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027? 

2. Cum explicați faptul că până acum nu există date concrete cu privire la oportunitățile 

de finanțare a proiectelor de dezvoltare cu bani de UE? 

3. Concret, care este suma alocată României pentru anul 2021, reprezentând cota anuală? 

 



  

Respectos, solicit răspuns în scris! 

Vă mulțumesc! 
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      MIHAI WEBER 

 

 




