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ÎNTREBARE SCRIS  

 

Adresat!:  Domnului Tiberiu Hora!iu GORUN, Secretar general al Guvernului 

De c!tre: Senator Ionu! NEAGU, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de 

"anse, culte #i minorit$%i 
Circumscrip"ia#electoral!: nr. 15 Covasna 

Grupul parlamentar: Alian!a pentru Unirea Românilor 
Data: 26/05/2021 

Obiectul#întreb!rii: Gestiunea !i performan"a managerial-bugetar#, economicitatea, eficien"a, 

!i eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organiza"iei Asocia"ia 

Macedonenilor din România în perioada 2010-2020.  

  

 

Stimate domnule Secretar general al Guvernului,   

 

Potrivit datelor ultimului recens$mânt general al popula!iei din România, num$rul etnicilor 

macedoneni din !ara noastr$ era în 2011 de 1 264 de persoane. 

 

Asocia!ia Macedonenilor din România a beneficiat în ultimul deceniu de sume importante 
alocate de la Bugetul de stat. Astfel, defalcat pe fiecare an, Asocia!iei Macedonenilor din 
România i-au fost alocate urm$toarele sume continuu crescânde: 
 

An Sum$ alocat$ 

2010 1 670 620 lei 

2011 1 759 000 lei 

2012 1 890 000 lei 

2013 1 984 500 lei 

2014 2 034 750 lei 

2015 2 171 480 lei 

2016 2 559 750 lei 

2017 2 665 000 lei 

2018 2 938 180 lei 

2019 3 306 510 lei 

2020 3 629 480 lei 

 

Departamentul pentru Rela!ii Interetnice (DRI), entitate f$r$ personalitate juridic$ din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, este responsabil de monitorizarea în mod continuu, 
începând cu anul 2004, modul în care organiza!iile cet$!enilor apra!inând mnorit$!ilor na!ionale 

utilizeaz$ sumele alocate anual de la bugetul de stat. În acest sens, Departamentul Rela!ii 
Interetnice centralizeaz$ toat$ informa!ia financiar$ în domeniu "i transmite anual Rapoarte de 
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monitorizare Secretariatului General al Guvernului, în calitatea acestuia de ordonator principal 

de credite. Aceste Rapoarte de monitorizare#nu#sunt#f!cute#publice. 
 

Organiza!iile cet$!enilor apra!inând mnorit$!ilor na!ionale au obliga!ia de a respecta principiile 

de economicitate, eficien!$ "i eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat "i 
raporteaz!# lunar Departamentului pentru Rela!ii Interetnice modul de utilizare a fondurilor 
alocate. 

 

Având în vedere cele prezentate, v$ rug$m respectuos s$ ne pune!i la dispozi!ie, în copie, 

Rapoartele anuale de monitorizare a activit$!ii financiare a Asocia!iei Macedonenilor din 
România, din perioada 2010-2020, transmise de c$tre DRI Secretariatului General al Guvernului. 

 

Totodat$, v$ rug$m respectuos s$ ne comunica!i punctual, în partea referitoare la Asocia!ia 
Macedonenilor din România: 
 

Cum a evaluat DRI,# la# finele# fiec!ruia# dintre# anii# perioadei# 2010-2020, activitatea 

financiar!,#gestiunea#$i#performan"a#managerial-bugetar!,#minimizarea costului resurselor 

utilizate, economicitatea,#eficien"a,#$i#eficacitatea modului de utilizare a fondurilor alocate 

Asocia"iei# Macedonenilor# din# România $i# care este fundamentarea# economic!# în# baza#
c!reia#Guvernul,# în#condi"ii#de#austeritate#financiar!, a acceptat majorarea sumei alocate 

Asocia"iei#Macedonenilor#din#România în#2021 fa"!#de#suma#alocat!#în#anul#2020. 

 

V$ rug$m s$ transmite!i r$spunsul dumneavoastr$ în scris.  
 

Cu respectul cuvenit, 

  

  

Senator Ionu"#NEAGU 

 


