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49658/09.05.2022

Către: G4Media.ro

În atenția: Domnului Cristian Pantazi

Email: cristian.pantazi@g4media.ro

Ref. Răspuns solicitare de informații

Stimate domnule Pantazi,

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată în Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene cu nr. 49658/03.05.2022, vă comunicăm următoarele:

Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de autoritate de
audit pentru Planul Național de Redresare și Reziliență potrivit prevederilor art. 3 lit. o) din
OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului
de redresare şi rezilienţă a demarat misiunea de audit de sistem al PNRR în data de 2 martie
2022. În cadrul misiunii mai sus menționate, MIPE are calitatea de entitate auditată. În
prezent, etapele misiunii de audit sunt încă în derulare.

Conform prevederilor HG nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum și valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi - cap. VIII, art. 542 din Regulament, actele întocmite și/sau
emise de structurile Curții de Conturi au caracter public numai după încheierea procedurilor
de valorificare prevăzute în Regulamentul indicat.

Având în vedere informațiile de mai sus, precum și faptul că documentele emise în cadrul
misiunii de audit de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României sunt
proprietatea acestei instituții, publicarea sau utilizarea necorespunzătoare a conținutului
acestora fiind interzisă, MIPE nu poate răspunde la întrebările adresate.

Menționăm că transmiterea primei cereri de plată aferentă Planului National de Redresare și
Reziliență este una din prioritățile MIPE.

Vă mulțumim pentru solicitare,

Echipa de comunicare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
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