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Către:   Ministerul Antreprenoritatului și Turismului 

             În atenția domnului ministru Constantin-Daniel Cadariu 

 

 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupție și pentru petiții 

 

ÎNTREBARE 

 

Obiectul întrebării: Aveți în vedere simplificarea procedurilor privind eligibilitatea 

codurilor CAEN din toate sectoarele de activitate economică pentru finanțarea din 

fonduri europene a proiectelor întocmite de IMM-uri? 

Stimate domnule ministru, 

Având în vedere solicitările din ultima perioadă ale mediului de afaceri autohton privind 

utilizarea inadecvată a codurilor CAEN în finanțările europene care creează distorsiuni în piață, 

ce măsuri ați prevăzut astfel încât să nu mai fie diferenţe de tratare a aplicațiilor depuse pentru 

pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile? 

În ultimii doi ani, pe măsurile 1 şi 2 aprobate prin OUG nr. 130/2020 şi pe măsura 

destinată operatorilor din domeniul turismului, au fost proiecte respinse de la finanțare pentru 

că IMM-urile care au depus pentru obținerea de fonduri aveau trecut în actul constitutiv un cod 

CAEN şi au depus proiecte pentru alt cod CAEN din aceeași clasă deoarece companiile 

respective nu aveau autorizată activitatea eligibilă, care de fapt era inclusă în următorul cod. 

Acest lucru a dus la diferenţe de tratare a aplicațiilor depuse, ceea ce a creat distorsiuni între 

IMM-urile care au solicitat sprijin de la stat.  

De aceea, în momentul aprobării OUG nr. 130/2020, privind măsurile 1, 2 şi 3 care 

prevedea că vor fi eligibile doar codurile CAEN existente în momentul aplicației, au fost IMM-

uri care și-au schimbat codurile CAEN, ca să obțină finanțare prin schemele de ajutor de stat, 

cu toate că aceste companii nu au prestat niciodată activitățile respective. Deci în realitatea nu 

au ajuns banii la operatorii care au fost afectați și aveau nevoie de finanțare pentru a-și menține 

activitatea, ci s-au îndreptat mai mult către firme care și-au asumat un nou tip de activitate, doar 

ca să fie eligibile la finanțare, fără a desfășura activități în mod real în domeniul turismului. 

Așadar, cred că este important ca în momentul elaborării măsurilor de sprijin să se ia în 

considerare mai degrabă domeniul economic care a avut de suferit decât strict activitatea 

regăsită într-un anumit cod CAEN. 

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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