05.03.2020

SCRISOARE DESCHISĂ
În atenția doamnei europalamentar (MEP) Corina Crețu, membru în comisia REGI

Stimată doamnă Crețu,

La începutul lunii februarie, domnul Director General al Direcției Generale de Programe Europene
Infrastructură Mare – Ministerul Fondurilor Europene, Cristian Mărișteanu, a recepționat un
document din partea Comisiei Europene (Ref. Ares(2020)588183 - 30/01/2020), semnat prin semnătură
digitală la data de 30.01.2020 de către domnul director Erich UNTERWURZACHER, Director general
adjunct pentru punerea în aplicare – Închidere, mari proiecte și implementarea programelor III
(REGIO.DDG.F), prin care CE solicita lămuriri suplimentare cu privire la cererea de finanțare din
fonduri europene a “Centurii ocolitoare a municipiului Bacău” – (CCI 2019RO16CFMP005).
Prin acest document, CE notifică Ministerul Fondurilor Europene asupra faptului că procesul de
aprobare a fondurilor se suspendă până la recepționarea răspunsurilor și clarificărilor solicitate,
înaintând un termen limită de două luni de zile de la data recepționării, cu mențiunea că în cazul lipsei
unui răspuns sau în eventualitatea în care clarificările furnizate nu vor fi suficiente, Comisia poate
adopta decizia de a refuza finanțarea din fonduri europene pentru acest proiect.
Considerând aspectele menționate, prin prezenta, formulez o solicitare oficială de sprijin din partea dvs
în calitate de europarlamentar, membru în Comisia REGI și fost Comisar European pentru Politică
Regională, pentru a pune presiune atât pe autoritățile române să formuleze răspunsul solicitat de către
comisie, cât și pentru a utiliza toate mijloacele de comunicare disponibile prin prisma funcției deținute
spre a o interpela pe doamna Elisa Ferrira - Comisar pentru Coeziune și Reforme sau pe alți responsabili
ai instituțiilor decidente, despre care ar fi posibilele soluții de deblocare a acestei situații pentru a evita
atingerea termenului limită și implicit, anularea finanțării europene a acestui proiect vital pentru
eficientizarea traficului din Bacău și regiunea Moldova.
Vă mulțumesc anticipat.
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