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Întrebare scrisă adresată Domnului Ministru al DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

ION ȘTEFAN 

 

Obiectul întrebării scrise: Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL  

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

În cadrul întrebării Nr. 9275A/13.11.2019, v-am prezentat câteva exemple concrete de 

proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvolatre Locală, care chiar de la fazele 

incipiente ridică numeroase semne de întrebare în ceea ce privește demararea și executarea 

lucrărilor. 

De altfel, efortul managerial materializat prin sute de controale realizate pe teren, 

efectuate la începutul anului de o armată de inspectori ISC, prin care s-a încercat gestionarea 

acestor programe, a reconfirmat în unele cazuri faptul că acestea nu au fost planificate într-un 

mod corespunzător, fiind găsite în neregulă lucrări în valoare de 53 de milioane de lei din 

programele PNDL I şi PNDL II, fiind depistate neconformități vis-a-vis de solicitările pentru 

lucrări neefectuate, deficiențe privind calitatea lucrărilor, lipsa autorizațiilor sau a unor 

echipamente, suma fiind retrasă de la plată.  
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 Din nefericire, inexistența unei analize a stadiului lucrărilor, pe baza unor rapoarte care 

să conțină graficul Gantt actualizat (toate cerințele actuale se referă doar la un grafic Gantt depus 

inițial, odată cu oferta, fără ca apoi să se solicite grafice actualizate care să ateste evoluția 

lucrărilor și să permită o trasabilitate a realizării livrabilelor din proiect) împreună atât cu lipsa 

indicatorilor cheie, cât și delăsarea autorităților contractante, constituie în continuare o problemă 

majoră. 

Recent, tot mai mulți cetățeni ai comunei Rona de Sus, jud. Maramureș, mi-au atras 

atenția  vis-a-vis de calitatea lucrărilor pentru proiectele finanțate prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, precum și stagnarea lucrărilor, care datează încă din anul 2017!, pentru 

două proiecte care beneficiază de finanțare guvernamentală și finanțare venită din partea 

administrației locale, fiind vorba de o sumă de 343.630,00 lei pentru reabilitarea podului peste 

Valea Sărată, sat Coștiui, com. Rona De Sus,  și suma de  227.970,00 lei pentru reabilitarea 

podului Susman (drum ocol Rona de Sus).  

 Față de cele prezentate mai sus, În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din 

Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului,  Stimate Domnule Ministru, vă rog 

să-mi comunicați în scris următoarele: 

1. Care este stadiul proiectelor finanțate prin PNDL pentru comuna Rona de Sus, 

jud. Maramureș? 

2. Care este motivul datorită căruia, de aproape trei ani, nu au putut fi finalizate lucrărilor de 

reabilitare pentru cele două obiective? 

3. Care sunt măsurile implemenate de Ministerul condus de dumneavoastră pentru 

monitorizarea calității lucrărilor finanțate prin PNDL I și PNDL II precum cele din comuna Rona 

de Sus? 

 



                




