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Obiectul: Fără specialiști, domeniul fondurilor europene este un mecanism simplu fără 

motor de relansare 

 

Motivarea: Cu toții conștientizăm importanța incontestabilă a absorției fondurilor europene, 

fie că vorbim despre dezvoltarea  zonelor rurale sau a zonelor urbane. Atragerea fondurilor 

europene constiuie un obiectiv de interes național, o variantă fiabilă în stimularea economiei, 

în contextul îmbunătățirii mediului de afaceri, susținerii și dezvoltării unui mediu propice de 

trai în România. Cu toate acestea, dat fiind faptul că, fără urmă de dubiu, aceste fonduri 

europene generează o serie de efecte pozitive asupra comunității ( reducerea disparităților 

dintre regiuni, a sărăciei și excluziunii sociale, îmbunătățirea calității sistemului de învățământ, 

dezvoltarea unei rețele durabile de transport, realizarea de investiții în infrastructură, 
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promovarea competitivității firmelor, precum și a capacităților acestora de cercetare și inovare), 

actuala guvernare nu are o strategie coerentă de atragere a fondurilor europene.  

În vederea ilustrării unui cadru dorit, asigurării unui viitor promițător, cred cu tărie că această 

sursă de dezvoltare implică, în mod cert, documentații bine întocmite, iar în absența 

specialiștilor, după cum vedem în prezent, sub tutela actualei guvernări, banii europeni întârzie 

să ajungă în țară sau chiar să-i pierdem. 

Făcând o analiză transparentă a cadrului legislativ existent, constat că personalul care muncește 

în acest domeniu de activitate este foarte prost plătit, nemotivat de competitivitate în elaborarea 

documentației. 

Drept urmare, având la bază considerentele stipulate mai sus, domnule Ministru, vă rog,  

respectuos, să îmi răspundeți prompt, în scris, la următoarele: 

1. În contextul derapajului bugetar de proporții consemnat în 2019, care este agenda 

perioadei 2021-2027, în vederea absorției fondurilor europene? 

2. Considerați că este posibilă și oportună suplimentarea personalului angrenat în acest 

proces de accesare a banilor europeni, precum și o mai bună remunerare a acestora în 

funcție de performanță? 

 

 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 




