#UrmătoareaGenerațieUE:
Fonduri pentru
România modernă și reformată

PNRR/Buget
PILON

1. Sistemul de management al apei

1.884

2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea

1.372

3. Managementul deșeurilor

1.204

4. Transport sustenabil

7.620

5. Valul renovării

2.200

6. Energie sustenabilă

1.614

II. Transformare digitală

7. Digitalizare

1.892

III. Creștere inteligentă, sustenabilă
și favorabilă incluziunii

8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii

I. Tranziția verde

Buget total
alocat
României
Alocare

29.2
miliarde
euro

COMPONENTĂ

9. Suport pentru sectorul privat, cercetare și inovare

IV. Coeziune socială și teritorială

10. Fondul local verde și digital
11. Turism și cultură

V. Sănătate, precum și reziliență
economică, socială și instituțională

VI. Politici pentru noua generație

12. Sănătate

482
2.359

2.120
200
2.455

13. Reforme în domeniul social

217

14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției
și întărirea capacității partenerilor sociali

167

15. România educată

3.606

PNRR/Exemple de investiții principale

COMPONENTA 1

(milioane euro)

Managementul apei

Exemple de
investiții
principale

Sisteme de apă și canalizare

976

Sisteme de stocare a apei

545

Sisteme de desecare și drenaj (agricultură)

323

COMPONENTA 7

Digitalizare
Realizarea și migrarea către cloud-ul guvernamental

500

Cartea electronică de identitate pentru 8,5 milioane români

198

E-sănătate și telemedicină

400

Justiție digitală

189

Alte sisteme digitale

146

PNRR/Exemple de investiții principale

COMPONENTA 9

Exemple de
investiții
principale

Suport pentru sectorul privat, cercetare și
inovare
(milioane euro)

Instrumente financiare pentru IMM-uri și companii mari
Granturi pentru transformarea digitală
Granturi pentru listarea la bursă

1.250
300
35

IPCEI Microelectronică

300

Granturi pentru tehnologiile viitorului

200

Cercetare, dezvoltare și inovare

260

PNRR/Exemple de investiții principale

COMPONENTA 11

Turism și cultură
Exemple de
investiții
principale

Turism sustenabil
Operaționalizarea Organizațiilor de Management a Destinațiilor
Producție și distribuție de film și transformare digitală în cultură

(milioane euro)

172
10
14

Include finanțarea
MUZEELOR MEMORIEI:
Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Memorialul Revoluției Decembrie 1989
Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, Memorialul Victimelor din Sighetul
Marmației
și
2 MUZEE TEHNICE

PNRR/Top 5

1.

Feroviar

3,911 mld euro

Top 5

2.

Autostrăzi

3,105 mld euro

Sub-componente
în funcție de sume

3.

Fondul pentru valul renovării
(eficiență energetică)

2,170 mld euro

4.

Infrastructură spitalicească și
dotări aferente

1,951 mld euro

5.

Instrumente financiare
pentru IMM-uri

1,250 mld euro

PNRR/Exemple

Școala online - 78 milioane euro
Programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, elevi spitalizați

Exemple de
proiecte cheie

Rezultat așteptat: 67.000 Resurse educaționale digitale pentru diferite tipuri de utilizatori
Perioada de realizare: septembrie 2022 - decembrie 2025

Abandon școlar - 500 milioane euro
Granturi pentru școli cu risc crescut de abandon școlar
Rezultat așteptat: 1750 școli primesc granturi
Beneficiari: 320.000 copii cu risc de abandon stau la școală
Perioada de realizare: ianuarie 2022 - iunie 2026

PNRR/Exemple de jaloane și ținte
Crearea Fondului - acord între Guvernul
Fond de Fonduri României și BEI
pentru
Adoptarea strategiei de investiții a
digitalizare,
Fondului
acțiune
climatică și alte Aprobarea a 30% din alocarea de investiții
domenii de
Aprobarea a 100% din alocarea de
interes
investiții
Selectarea administratorului și elaborare
Schemă de
minimis pentru ghid aplicant cu principiile DNSH
digitalizarea
Număr contracte de finanțare semnate
IMM-urilor

Jalon

1

Q4
2021

Jalon

1

Q1
2022

Țintă % 30

Q4
2024

Țintă % 100

Q2
2026

Țintă

1

Q1
2022

3077

Q2
2024

Țintă

300 mil.
euro

300 mil.
euro

PNRR/Exemple

COMPONENTA 2

Împădurim România - 630 milioane euro

Exemple de
proiecte cheie

Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri
inclusiv în păduri urbane
Suprafețe noi de teren împădurite sau
completate/refăcute
Țintă intermediară: 25.000 hectare până în trim. 4 - 2023
Țintă finală: 45.000 hectare până în trim. 2 - 2026

PNRR/Exemple

JALOANE
Reforma funcției publice

Organizarea (pilot) a concursului național pentru
două categorii de funcție publică din adminsitrația
centrală

Concurs național
Jalon
organizat

Q4
2022

Extinderea organizării concursului național de
intrare în corpul funcționarilor publici.

2 runde concurs
Jalon naţional organizat şi
desfăşurat

Q4
2023

Elaborarea și aprobarea a 2 acte normative privind
managementul resurselor umane

Acte normative
Jalon
elaborate şi adoptate

Q4
2024

PNRR/Monitorizare și control

Conflictul de interese

Sistemul de
monitorizare
și
control

Rol prevenție - Agenția Națională de Integritate
ANI monitorizează avertizările emise; dacă situațiile nu au fost remediate, sesizări la: Direcția
Națională Anticorupție (DNA), Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF), organele de
urmărire penală

Riscul de fraudă
O unitate responsabilă cu procedura de evaluare a riscului de fraudă, la MIPE
În cazul unor sesizări, va sesiza DLAF şi DNA/OLAF.
DNA desfășoară urmărirea penală pentru infracțiuni de corupție și asimilate cu acestea și
investighează infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Suspiciune de fraudă
Sumele aferente - suspendate în relația cu Comisia Europeană, în urma notei de control
DLAF sau a începerii urmăririi penale (DNA)
Recuperarea sumelor, după decizia definitivă a instanței sau constatare fraudă în raport
OLAF

Auditul PNRR
Autoritatea de Audit, din cadrul Curții de Conturi a României

PNRR/Criterii de evaluare a PNRR de către Comisia Europeană
Criterii de evaluare (11)

Regula care
se aplică

Calificative
A

Contribuie într-o manieră complexă și adecvată la toți cei 6 Într-o măsură
semnificativă
piloni ai Facilității

B

C

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

A sau B

Adresează toate sau o parte semnificativă din provocările
identificate în Recomandările Specifice de Țară al CE

Adresează direct
recomandările de
țară

Adresează parțial/ o Nu adresează
parte semnificativă deloc RST

Impulsionează creșterea economică și coeziunea într-o
manieră incluzivă

Impact așteptat
ridicat

Impact așteptat
mediu

Impact așteptat Acceptată
scăzut
doar A

Măsuri care afectează negativ în mod semnificativ
obiectivele de mediu

Nicio măsură cu
efect negativ

//

Una sau mai
multe măsuri efect negativ

A

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

Acceptată
numai A

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

Acceptată
numai A

Contribuie la tranziția verde și la indicatorii de mediu
Într-o măsură
(minimum 37% din alocarea totală) și asigură un impact de
semnificativă
durată
Contribuie la tranziția digitală și indicatorii digitali (digital
tagging) – minimum 20% din totalul alocării) și asigură un

Într-o măsură
semnificativă

Acceptată
doar A

PNRR/Criterii de evaluare a PNRR de către Comisia Europeană
Criterii

Regula care
se aplică

Calificative
A

Măsura va aduce o schimbare structurală în administrație Într-o măsură
semnificativă
și în politicile relevante și va avea un impact de durată

B

C

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

A sau B

Guvernanța planului este credibilă și jaloanele și țintele
sunt clare, realiste, relevante, acceptabile și solide

Adecvare pentru
implementare
eficientă

Minimale pentru
implementare
eficientă

Insuficiente
pentru
implementare
eficientă

A sau B

Costurile sunt rezonabile, realiste, credibile și
proporționate cu impactul așteptat economic și social

Într-o măsură
semnificativă

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

A sau B

Sisteme interne de control sunt stabilite pentru a preveni, Organizare
detecta și corecta corupția, frauda și conflictul de interese adecvată

//

Organizare
insuficientă

A

Măsurile își potențează una alteia efectele și sunt
complementare

Într-o măsură
semnificativă

Într-o măsură
moderată

În mică măsură

A sau B

Minimum 7
calificative A
(incl. 2-6 &
10)

Maximum 3
calificative B
permise

Niciun
calificativ C
nu este
permis

Metodologie
de măsurare
a contribuției
la tranziția
verde și cea
digitală

PNRR
Finanțat de Uniunea Europeană #UrmătoareaGenerațieUE

