
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Educaţiei şi Cercetării, doamna Monica Cristina Anisie 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  

 Suspiciuni cu privire la compromiterea prin abuzuri grave a proiectului IIMOGEN din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Cluj. 

 

 

Stimată doamnă ministru al Educaţiei şi Cercetării, Anisie 

 

Subsemnatul, Emanuel Ungureanu, în calitate de deputat vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări cu 

privire la proiectul IMOGEN din cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj: 

 

1. Vă rog să îmi precizați dacă proiectul IMOGEN din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj 

și-a atins obiectivele prevăzute în cererea de finanțare. Dacă da, vă rog să îmi transmiteți evaluarea 

realizată de către comisiile interne cu privire la acest lucru. Dacă nu, vă rog să precizați ce măsuri au 

fost luate de către instituția condusă de dumneavostră? 

 

2. Care au fost măsurile luate de instituția pe care o conduceți având în vedere faptul că echipamentele 

medicale de tip stomatologic cumpărate cu bani europeni în cadrul proiectului IMOGEN, proiect 

finanțat pe Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 2 

– “Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare pentru Competitivitate”, nu au fost utilizate în cadrul 

acestui proiect așa cum era stipulat în cererea de finanțare și contractul de finanțare? 

 

3.  Care au fost persoanele care au verificat activitatea proiectului din cadrul organismelor intermediare? 

Va rog să îmi trimiteti rapoartele finale întocmite de aceștia. 
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Desemenea, doamnă ministru, întrucât există suspiciuni cu privire la compromiterea prin abuzuri grave a 

proiectului IMOGEN din cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj vă solicit demararea de urgență a unei 

verificări cu privire la activitatea din cadrul proiectului IMOGEN pentru a afla cum au fost cheltuiți banii 

europeni pe aparate medicale stomatologice care nu au fost utilizate de la început și până în prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc, 

 

 

Emanuel Ungureanu, deputat        

 

Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




