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Cristian Ghinea, de la zero la abis! 
 
 

Ce blestem pe această țară ca tocmai cel care a îngropat 
fondurile europene în 2016 să aibă în pix miliardele de euro 
promise de Iohannis, pe care să le facă praf! 

Semnalele sunt clare: fiecare zi cu Ghinea la butoane înseamnă 
pierderi imense din fondurile europene și scufundarea în abisul 

austerității.  

Absorbția curentă este la pământ, Planul Național de Redresare și 
Reziliență este un dezastru, iar programele din Cadrul Financiar 
2021-2027 nu există nici pe hârtie. 

În fiecare zi, România pierde bani mulți din cauza incompetenței 

ministrului Ghinea.  

 

Faptele și cifrele vorbesc! 

În decembrie 2020, când domnul Ghinea a fost numit ministru, 
alocarea pentru PNRR era de 30,5 miliarde euro.  

Șase luni mai târziu, la 31 mai 2021, când, după două eșecuri, 
Cristian Ghinea a depus a treia variantă de PNRR la Bruxelles, 
alocarea pentru România s-a redus la 29,2 miliarde euro. Cu alte 
cuvinte, nici nu a respirat bine și s-au evaporat 1,3 miliarde euro.  

Alte două miliarde de euro au dispărut din fondurile viitoare 
pentru coeziune unde România a mai rămas cu aproximativ 28 
de miliarde euro din cele 30 de miliarde de euro câte erau în 
decembrie 2020. 

Autoritățile locale nu își pot deconta proiectele, pentru care s-au 

supraîndatorat,  deoarece ministrul Ghinea blochează absorbția. 

La acest moment, ministrul Ghinea a reușit contraperformanța să 
atragă doar 0,2 miliarde de euro pe programele de coeziune deși 
România trebuie să aibă în conturi de 16 ori!!! mai mult, 
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respectiv 3,5 miliarde de euro, din absorbția curentă, a anului 

2021, aferentă exercițiului financiar 2014-2020. 

Jalnică evoluție! De la ministrul zero al Fondurilor Europene din 
guvernul Cioloș, la ministrul zero virgulă, în guvernul Cîțu. Atât 
s-a putut!  

Ce năpastă pe români și pe țară să aibă în funcția de ministru al 
Fondurilor Europene un astfel de diletant incompetent.   

România mai are de absorbit peste 15 miliarde de euro din cadrul 
financiar 2014-2020! De ce nu-i absorbim? De ce ministrul 

Ghinea, în loc să se ocupe de proiecte, să luăm acești bani care 
sunt gratis, pentru care nu plătim dobândă, îndatorează țara cu 
alte 15 miliarde euro din împrumuturile prin PNRR, pentru 
următorii 30 de ani?  

Diletantismul managerial este evident și-n blocarea contractării a 

peste 3,7 miliarde euro în direcții precum eficiența energetică, 
racordarea localităților la rețeaua de gaze naturale, infrastructura 
de apă, selecția deșeurilor sau gestionarea crizei COVID-19. 

Numai pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Covid-19 sunt sute de proiecte depuse, în valoare de peste 910 
milioane euro, care NU au evaluarea finalizată, deși apelurile s-
au închis din decembrie 2020-ianuarie 2021! Autoritățile locale și 
județene au făcut cheltuielile, s-au împrumutat și acum așteaptă 

în zadar contractarea proiectelor și decontarea lor.  

România este la un pas de a avea dezangajare masivă de fonduri 
mai ales pe sectorul apă-canal și pe cel al deșeurilor, suma 
depășind 900 milioane euro. 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Planul depus de Bruxelles de actuala Putere este un plan care 
distruge România pentru următorii 5 ani.  

Atât mediul economic, cât și cel academic sau civic au criticat 

acest plan. Este poate pentru prima dată în istorie când un 
program național este criticat de întreaga societate, iar Guvernul 



3 
 

sfidează pe toată lumea și depune un document care distruge și 

nu dezvoltă. 

PNRR-ul, care trebuia să dezvolte România și să determine 
creșterea nivelului de trai al românilor, a fost confiscat pentru 
interesele pur economice ale unor grupuri clientelare ale 

guvernării. 

Ministru Ghinea a recunoscut nonșalant că nu a citit tot planul, 
pe care l-a trimis la Bruxelles după ce l-a ținut la secret. Nici 
măcar nu a fost interesat ce depune, în afară de paginile în care 

a prevăzut alocări impresionante pentru firmele de casă sau 
pentru administrațiile conduse de reprezentanții actualei puteri.  

Practic, România va împrumuta 15 miliarde de euro doar pentru 
a hrăni prietenii, firmele de consultanță și membrii de partid care 

vor vota în congresele PNL și USR. Dezvoltarea României, 
reducerea decalajelor, creșterea nivelului de trai al românilor, 
educația, sănătatea, infrastructura, agricultura și firmele 
românești mai pot aștepta.  

O țară întreagă a văzut cum, în zona de energie,  600 de 
milioane de euro sunt alocați direct unei singure firme private-
sponsor de partid. Fără licitație și fără criteriile pe care le cer 
guvernanții celor cărora tocmai li s-a anulat Măsura 3! 

Toți românii au văzut cum documente ample din PNRR au fost 

scrise exact de firmele de consultanță care vor fi viitorii 
beneficiari ai studiilor de fezabilitate și de consultanță din acest 
plan. Astfel, sponsorii de partid, firmele de casă și cele de 

consultanță își iau banii prin PNRR, direct, prin alocări dedicate, 
fără să existe vreo licitație și fără un minim de transparență.  

În schimb, românii se aleg cu creșterea vârstei de pensionare, 
înghețarea veniturilor – salarii, pensii, alocații. Pe scurt  cu 
austeritate! Adică sărăcie!  

Românii trebuie să știe cât ne costă împrumutul din PNRR. Și 
trebuie să știe că acest împrumut se face prin sacrificarea unor 
venituri suplimentare ale românilor de peste 14 miliarde euro. 

Astfel, ca urmare a planului lor, pensionarii vor pierde, în 

următorii 5 ani, 9,5 miliarde euro (atât ar fi câștigat dacă se 
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făcea recalcularea pensiilor și indexarea punctului de pensie 

potrivit Legii 127/2019). 

Tot ca urmare a planului lor ținut la secret, copiii României vor 
pierde, în următorii 5 ani, 2,9 miliarde euro (prin neaplicarea 
Legii privind dublarea alocațiilor).  

Și salariații bugetari (medici, profesori, personal din sistemele 
publice de protecție socială și de ordine publică) vor pierde 1,5 
miliarde euro prin înghețarea aplicării legii salarizării. 

În total, peste 10 milioane de români pierd peste 14 miliarde 

euro din veniturile la care aveau dreptul legal. În plus, vor plăti și 
împrumutul de 15 miliarde euro pe care Guvernul îl ia prin PNRR.  

Fiecare român va avea o datorie mai mare cu 2.500 de euro 
după această aventură toxică. 

Rezultatul va fi că tot mai mulți români vor fi alungați din țară 

unde nu mai au decât perspectiva austerității. De altfel, doar 
anul trecut peste 100.000 de români au plecat din țară izgoniți 
de guvernarea pe datorie și de teama de a li se confisca viitorul. 
Și asta în condițiile în care pandemia era în toată Europa.  

Cu atât mai grav este că ministrul Ghinea nu a fost interesat să 
sprijine nici măcar firmele românești.  

Astfel, din analiza cheltuielilor pe PNRR, rezultă că doar 0,04% 
din totalul IMM-urilor din Romania, adică doar vreo 3.200, vor 

putea beneficia de o formă de finanțare prevăzută în PNRR. 

În schimb vom avea noi taxe de mediu, noi taxe pe transport, noi 
taxe pe IT! Care, toate, vor distruge economia românească!  

O lovitură cruntă de la ministrul Ghinea a primit și agricultura 
românească. Niciun euro nu va fi alocat fermierilor români prin 

PNRR. Niciun euro pentru irigații, în condițiile în care țări precum 
Ungaria, Polonia, Spania, Italia, Portugalia sau Bulgaria au reușit 
să obțină finanțare consistentă pentru proiectele lor de irigații.  

Ministrul Agriculturii a susținut public că investițiile în irigații au 

fost considerate verzi de către Comisia Europeană, dar că 
Ministerul condus de domnul Ghinea a scos aceste investiții din 
PNRR. E clar că cineva din acest guvern minte!  



5 
 

Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 

La cum arată azi datele, România nu va atrage niciun euro din 
banii europeni din sumele alocate pentru perioada 2021-2027 pe 
Politica de Coeziune!   

Deși există 28 de miliarde euro pentru România pe Politica de 

Coeziune, disponibile prin 9 programe operaționale, Guvernarea 
de dreapta nu a făcut nimic pentru ca aceste fonduri să poată fi 
primite. De 6 luni, Cristian Ghinea, ministrul ZERO ABSOLUT, n-a 
fost în stare să finalizeze negocierile pentru aprobarea unor 

documente-cheie precum Acordul de Parteneriat și Programele 
Operaționale. Au fost trimise toamna trecută ca draft la 
Bruxelles, s-au întors cu observațiile Comisiei în luna decembrie 
și au murit în sertare!  

În lipsa aprobării de către Comisia Europeană a acestor 
documente, România este în imposibilitatea de a absorbi banii 
din exercițiul financiar 2021-2027. 

Ministrul Ghinea n-a mișcat vreun deget pentru acreditarea 

autorităților de implementare, deși există propunerea ca Agențiile 
de Dezvoltare Regională să devină, pentru prima dată, autorități 
de management. În lipsa acreditărilor nu putem lansa ghiduri și 
sesiuni de proiecte. În plus, sistemul informatic în care se depun 

și se  administrează proiectele europene trebuie modificat în  
concordanță cu ghidurile lansate. Și aici totul este blocat și 
suntem practic la ZERO! 

Amintim că, în perioada 2014-2020, acreditarea autorităților de 

management s-a făcut după 3 ani de la aprobarea bugetului 
european! La preluarea guvernării de către PSD, în 2016, nu 
aveam nici o autoritate acreditată. Tot Ghinea a fost și atunci 
ministru și a lăsat un dezastru! A trebuit să pierdem un an pentru 

ca lucrurile să intre în normal. 

Azi retrăim acele momente de groază. Mai grav este că, dincolo 
de proceduri, totul este netransparent. Deși la conducere au 
venit azi apostolii transparenței totale! Nimeni nu știe ce domenii 

de intervenție se vor mai finanța. Iar efectul este grav: 
beneficiarii nu își pot pregăti proiectele, iar România nu 
beneficiază de fonduri europene. 
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Toate aceste argumente, aceste date și fapte impun demiterea 

urgentă a ministrului Cristian Ghinea!  

Niciun guvern responsabil, niciun premier cu adevărat interesat 
să guverneze bine n-ar putea să tolereze să mai continue o 
catastrofă precum cea provocată de actualul ministru al 

Fondurilor Europene.  

Încă mai există șansa de a salva absorbția fondurilor europene 
atât de necesare pentru dezvoltarea României. Singura condiție 
este ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să fie 

condus de un om competent, nu de un politruc cu interese 
personale.  

Pentru binele românilor, al economiei țării, pentru ca România să 
aibă o șansă reală să fructifice această oportunitate extraordinară 

a finanțărilor europene care să asigure dezvoltare și prosperitate, 
noi PSD, facem un apel către toți parlamentarii responsabili să 
voteze această moțiune simplă!   

Ministrul Ghinea a demonstrat, din păcate, că își poate depăși 

chiar și contraperformanța din 2016: a ajuns astăzi de la ZERO 
la abis absolut.  


