
Parlamentul României

Camera Deputaților
Întrebare

A/USR/666/22.11.2021
Către: Virgil Daniel Popescu

Ministru-interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

De la: Deputat Denisa-Elena Neagu
Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42, București

Obiectul întrebării: Măsura de sprijin pentru schema de ajutor de stat HoReCa

Stimate Domnule Ministru-interimar,

Pe data de 12 noiembrie 2021, a fost publicată pe site-ul ministerului pe care îl conduceți ”Situația
privind evaluarea dosarelor depuse pentru măsura HoReCa, la data de 12 noiembrie 2021”, din care
am aflat că la acea dată mai erau 202 aplicații cu statusul Clarificări/ În curs de evaluare.

Pe 16 noiembrie 2021, au fost publicate pe site-ul ministerului pe care îl conduceți două informări
legate de măsura de sprijin pentru schema de ajutor de stat HoReCa:

● Prima se referea la faptul că au fost transmise în cadrul programului HoReCa primele decizii
de acceptare de principiu la finanțare, cu o pro-rata de 100%.

● A doua informare făcea referire la procedura de vizualizare a deciziilor de admitere de către
beneficiarii măsurii HoReCa în cadrul sistemului informatic integrat pentru înscrierea
IMM-urilor afectate de impactul economic al pandemiei COVID-19, în vederea accesării de
fonduri europene nerambursabile și de alte forme de ajutor de stat. În cadrul acestei informări
a fost inclus și un tutorial în care se menționează că ”Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
măsurii „HoReCa”, ale căror cereri transmise au fost admise de principiu la finanțare în
urma evaluării, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului face public
următorul tutorial cu paşii de efectuat în sistemul informatic.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, domnule ministru-interimar, vă rog să mă informați cu
privire la următoarele:

1. Care este statusul analizei aplicațiilor pentru măsura HoReCa la data de 22 noiembrie 2021?
2. De ce nu a fost publicat pe site-ul ministerului Situația privind evaluarea dosarelor depuse

pentru măsura HoReCa, vineri 19 noiembrie, așa cum s-a făcut în fiecare zi de vineri
începând din data de 13 august 2021?

3. Cine și de ce a decis introducerea documentului decizie de acceptare de principiu la finanțare
în condițiile în care acesta nu se regăsește menționat în legislația acestei măsuri?
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4. Măsura HoReCa are un buget total de 2,5 miliarde de lei, dar în bugetul de stat pe anul 2021
se regăsesc doar 1 miliard de lei. Care sunt acțiunile pe care ministerul le-a întreprins până
acum pentru a completa bugetul cu cele 1,5 miliarde de lei lipsă? Care este sursa acestor 1,5
miliarde de lei și când vor fi bugetați acești bani?

5. Care este calendarul pentru măsura HoReCa pentru finalizarea schemei și pentru ca cele 2,5
miliarde de lei să ajungă la beneficiari? Vă rog să includeți în răspunsul acestei întrebări
următoarele date:

a. perioada de transmitere a notificărilor de acceptare spre finanțare pentru cei cu o
pro-rata mai mică de 100%

b. perioada de depunere a contestațiilor de către firmele care au fost notificate că au fost
acceptate spre finanțare  cu o pro-rata mai mică de 100%

c. perioada de soluționare a contestațiilor menționate la punctul b
d. perioada de transmitere a contractelor de finanțare către toți beneficiarii cu sumele

finale
e. perioada de  returnare a contractelor de la punctul d. semnate
f. perioada de depunere și soluționare a contestațiilor pentru contractele transmise (dacă

există)
g. perioada în care va fi transmisă către bănci lista finală a beneficiarilor pentru

deschiderea conturilor speciale măsurii HoReCa pentru fiecare beneficiar în parte
h. perioada pe care băncile o au la dispoziție pentru deschiderea conturilor bancare

menționate la punctul g.
i. perioada virării banilor de la stat către bănci
j. perioada în care băncile vor vira banii în conturile beneficiarilor finali
k. În cazul în care cei 1,5 miliarde de lei care nu se regăsesc în bugetul pentru anul 2021

nu vor fi incluși în buget la o eventuală rectificare bugetară, vă rog să ne transmiteți
care este perioada în care această sumă va ajunge la bănci și apoi la beneficiarii finali.

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris și o copie la adresa de email denisa.neagu@cdep.ro.

Data                                                                                                                              Deputat,
22.11.2021                                                                                                           Denisa-Elena Neagu


