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Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al
NextGenerationEU, instrumentul financiar temporar al Uniunii Europene,
menit să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor
generate de Criza Covid19 și consecințelor economice.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și
proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de
criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și
investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea
Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie
de reforme și investiții.

MRR/ PNRR - Scop, Context



Pilonul I. Tranziția verde – buget: 15.314,01 mil. euro

Pilonul II. Transformare digital – buget: 1.884,96 
mil. euro 

Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și
favorabilă incluziunii – buget:3.015,56 mil. euro

Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială – buget: 
2.549,01 mil. euro 

Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență
economică, socială și instituțională –
buget:2.812,35 mil. Euro

Pilonul VI. Politici pentru noua generație – buget: 
3.605,97 mil. euro 

107 investiții

64 

reforme

•15 

componente

6 piloni

Buget total: 29.2 miliarde Euro
14,248 miliarde grant 

14,935 miliarde împrumuturi



OUG 124/2021 nominalizează toate structurile,  instituțiile și organismele 
cu atribuții în  coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor alocate în 
cadrul Mecanislului de Redresare și Reziliență

Agențíile pentru Dezvoltare Regională au 
fost nominalizate prin OUG 124/2021 ca 
responsabili de implementarea 
investițiilor specifice locale pentru trei 
din cele 15 componente al PNRR: 

 Componenta 12 – Sănătate, 
 Componenta 13 – Reforme Sociale 
 Componenta 15 – Educație. 

17 reforme 
24 de investiții 
6,25 miliarde Euro
20% din bugetul PNRR



Pilonul I. Tranziția verde

C1. Managementul apei – buget: 1.462 mil. euro

Reforma 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului

de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform

directivelor europene

Reforma 2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele

Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire

a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei

privind inundațiile

Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de

locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și

canalizare existente

Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor

de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și

creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii,

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

Investiția 6. Realizarea cadastrului apelor

Investiția 7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat

Național (SIMIN)



C1. Managementul apei – rezultate așteptate

- extinde acoperirea sistemelor de apă și de colectare a apelor uzate în localitățile cu peste 2 000

de locuitori echivalenți, un total de 1 600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2 500 km

de rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizat în aglomerări cu peste 2 000

de locuitori echivalenți.

- cel puțin 12 900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km

de rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizate.

- cel puțin 88.400 de gospodării suplimentare vor fi conectate la apă și canalizare prin

intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare”.

- cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor fi reabilitate.

- 20 de baraje existente, vor fi reabilitate sau nou-instalate 20 de poldere de prevenire a

inundațiilor de pe liniile de apărare împotriva inundațiilor existente.

- 11 administrații bazinale vor fi dotate cu utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat,

șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu accesibile;

drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie; tehnologii geoelectrorezistive/georadar

pentru corpurile digurilor, precum și infrastructură hardware și software pentru analiza datelor

și stocarea datelor colectate de echipamentele menționate mai sus, pentru a sprijini și a

îmbunătăți prevenirea inundațiilor și răspunsul situații de urgență.

- Cadastrul apelor va fi elaborat și operaționalizat

- 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și 100 de stații

agrometeorologice vor fi achiziționate și operaționalizate



Pilonul I. Tranziția verde

C2. Păduri și protecția biodiversității – buget: 1.173 mil. euro

Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul

forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente

Reforma 2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea

implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de

reproducere

Investiția 3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor

potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în

aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030

Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea

speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în

bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene



Pilonul I. Tranziția verde

C2. Păduri și protecția biodiversității – rezultate așteptate

- Un total de 56 700 ha de suprafețe noi vor fi împădurite sau reîmpădurite și

un total de 3 150 000 m2 de noi zone de păduri urbane vor fi create

- Cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate vor fi operaționalizate

- conectivitatea a 1 700 ha de habitate ripariene va fi refăcută

- cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști vor fi refăcute din punct de vedere

ecologic

- reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice în lacurile din Delta

Dunării

- modernizarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării

pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor

- reducerea riscului de inundații pentru a proteja populația, infrastructura și

obiectivele socioeconomice din zonele de risc, precum și de a proteja mediul

și biodiversitatea prin măsuri de mediu relevante, în special cele legate de

asigurarea migrației peștilor și de asigurarea debitului ecologic



Pilonul I. Tranziția verde

C3. Managementul deșeurilor – buget: 1.239,01 mil. euro

Reforma 1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea

accelerării tranziției către economia circulară

Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat

al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor

deșeuri agricole compostabile

Investiția 3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru

gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

C3. Managementul deșeurilor – rezultate așteptate

- 565 de centre de colectare cu aport voluntar puse în funcțiune

- 13 752 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor puse în funcțiune

- centre integrate de colectare a deșeurilor puse în funcțiune în 15 aglomerări urbane până la 30

iunie 2026

- 26 de instalații de reciclare a deșeurilor puse în funcțiune

- 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile vor fi instituite și puse

în funcțiune

- Dotarea a 43 de comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu cu echipamente digitale

- Achiziționarea și operaționalizarea a 513 echipamente de monitorizare a calității aerului,

radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului.



Pilonul I. Tranziția verde

C4. Transport sustenabil – buget: 7.620 mil. euro

Reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră

Reforma 2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității

instituționale de management și guvernanță corporativă

Investiția 1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare

Investiția 2. Material rulant feroviar

Investiția 3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea

drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră

Investiția 4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca

C4. Transport sustenabil – rezultate așteptate

- material rulant feroviar cu emisii zero și modernizat

- modernizarea liniilor de cale ferată

- noi autostrăzi cu o lungime totală de 429 km, după cum urmează:
• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km)

• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Târgu Neamț (Moțca) (59 km)

• A1 – Marginea-Holdea (9 km)

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km)

- extinderea rețelei de transport cu metroul din Municipiul București cu 5,2 km și construcția a

7,5 km de rețea de transport cu metroul în Cluj-Napoca



Pilonul I. Tranziția verde

C5. Valul Renovării – buget: 2.200 mil. euro

Reforma 1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea

investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente

Reforma 2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit

Investiția 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a

eficienței energetice a fondului construit existent

Investiția 2. Realizarea Registrului național al clădirilor

Investiția 3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor

prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor

Investiția 4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

C5. Valul Renovării – rezultate așteptate

- renovarea energetică a clădirilor multifamiliale și a clădirilor publice din România

- 10 scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor pentru

specialiști și calificări pentru lucrătorii din construcții, acoperind un număr total de cel

puțin 8 000 de persoane

- renovarea energetică a clădirilor istorice și de eficiența resurselor



Pilonul I. Tranziția verde

C6. Energie – buget: 1.620 mil. euro

Reforma 1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și

susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de

electricitate din surse regenerabile

Reforma 2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic

Reforma 3. Bugetarea verde

Reforma 4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în

special hidrogen și soluții de stocare

Reforma 5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mechanism

sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie

Reforma 6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire - răcire

Investiția 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Investiția 2. Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în

combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a

hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice

Investiția 3. Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică (CHP) pe

gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei

decarbonizări adânci

Investiția 4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și

panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice

Investiția 5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial



Pilonul I. Tranziția verde

C6. Energie – rezultate așteptate

- instalarea de noi capacități de producție de energie din surse regenerabile prin

intermediul unei licitații publice concurențiale neutre din punct de vedere

tehnologic între diferitele tehnologii (energie eoliană și solară)

- construirea unei rețele de distribuție a gazelor care să permită transportul

hidrogenului verde în regiunea Oltenia și instalarea de electrolizoare pentru

producerea hidrogenului verde

- furnizarea de energie termică consumatorilor în contextul eliminării treptate a

producției de energie electrică și termică pe bază de cărbune

- Investiții în lanțurile valorice a bateriilor și al celulelor și panourilor fotovoltaice

(fabricare, asamblare și reciclare)

- eficientizarea energetică a industriei, ca de exemplu prin reducerea consumului

de energie, dezvoltarea de sisteme de digitalizare a contorizării consumului de

energie și sporirea consumului din producția proprie de energie și energie

termică



Pilonul II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală – buget: 1.884,96 mil. euro

Reforma 1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud

guvernamental

Reforma 2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea

investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate

Reforma 3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin

infrastructuri cu valențe critice

Reforma 4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație

digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni

Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

Investiția 2. Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud

Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar

Investiția 5. Digitalizare în domeniul mediului

Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale

Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

Investiția 9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Investiția 10. Transformarea digitală în managementul funcției publice



Pilonul II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală

Investiția 11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații

prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

Investiția 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și

pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor

inteligente

Investiția 13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecţia spectrului

guvernamental

Investiția 14. Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale

furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România

Investiția 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și

economie

Investiția 16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii

publici

Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a

competențelor digitale

Investiția 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor

de lucru în administrația publică

Investiția 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme



Pilonul II. Transformare digitală

C7. Transformare digitală – rezultate așteptate

- implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, utilizând tehnologii sigure și eficiente din

punct de vedere energetic pentru a asigura caracterul sigur, interoperabil și standard al datelor

publice

- reducerea timpului de lucru al personalului medical, al funcționarilor Casei Naționale de Asigurări

de Sănătate și ai Casei de Asigurări de Sănătate, asigurând în același timp securitatea cibernetică

a Platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS)

- pregătirea și tranziția sistemului judiciar din România către un sistem centralizat de management

electronic al cauzelor

- dezvoltarea infrastructurii necesare pentru supravegherea, controlul și asigurarea integrității

pădurilor și pentru transportul lemnului, digitalizarea unui număr de 32 de servicii publice de

mediu

- creșterea nivelului digitalizării pentru mai multe servicii din domeniul muncii și al protecției

sociale

- acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza

aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate)

- dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică ale elevilor și studenților, cât și ale

actorilor publici și privați (5000 de profesori și 1000 de actori relevanti)

- spori competențele digitale avansate ale funcționarilor publici, cu scopul de a sprijini digitalizarea

serviciilor publice (32 500 de funcționari publici din care 2 500 de funcționari în vârstă

- îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală

și ale grupurilor marginalizate

- sprijinirea transformării digitale și creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și

timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice

- sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor

digitale ale angajaților lor



Pilonul III. Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii

C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii – buget: 456,93 mil. euro

Reforma 1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare

Reforma 2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice

Reforma 3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară

Reforma 4. Revizuirea cadrului fiscal

Reforma 5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

Reforma 6. Reforma sistemului public de pensii

Investiția 1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale

Investiția 2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin

implementarea managementului integrat al riscurilor

Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv

în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de

Administrare Fiscală

Investiția 4. Implementarea vămii electronice

Investiția 5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară

Investiția 6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de

reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile

Investiția 7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal

Investiția 8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

Investiția 9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată

Investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii

prin digitalizare



Pilonul III. Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii

C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii – rezultate așteptate

- intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a contribuabililor persoane juridice în SPV

(Spatiul Privat Virtual) și înrolarea suplimentară a minim 500.000 de contribuabili în SPV

- modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor

electronice către contribuabili - 60% din serviciile destinate contribuabililor persoane juridice trebuie să fie

disponibile online

- Registrul electronic al riscurilor complet funcțional și operaționalizarea platformei Big Data / Analytics

- Cel puțin 600.000 de case de marcat conectate la sistemul electronic al ANAF

- creșterea ponderii veniturilor colectate raportat la PIB cu cel puțin 2.5 puncte procentuale față de anul

2019

- reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea din 2019

- actualizarea și modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea și gestionarea bugetului național,

prin valorificarea masivă de date și informații care să reflecte cât mai bine cheltuielile bugetare, la nivel de

politici și programe

- pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software modernizată

- intrarea in vigoare a legii de modificarea Codului Fiscal privind reducerea graduală a ariei de

aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi

- implementarea unui sistem informatic pentru Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)



Pilonul III. Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii

C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și

inovare – buget: 2.558,63 mil. euro

Reforma 1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală

destinate mediului de afaceri

Reforma 2. Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

Reforma 3. Reforma carierei de cercetător

Reforma 4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare

Reforma 5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din

România în Spațiul european de cercetare

Investiția 1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și

simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri.

Investiția 2. Instrumente financiare pentru sectorul privat

Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat

Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de

energie și cipuri semiconductoare



Pilonul III. Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii

C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și

inovare

Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență

Investiția 6. Programul de mentorat Orizont Europa

Investiția 7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la

parteneriatele si misiunile din cadrul programului Orizont Europa

Investiția 8 Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt

specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Investiția 9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență

primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie

Investiția 10. - Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt

centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM



Pilonul III. Creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii

C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare –

rezultate așteptate

- înființarea și punerea în funcțiune a unei platforme digitale publice care va furniza servicii

întreprinderilor legate de înființarea/ieșirea de pe piață a firmelor, autorizarea reprezentanțelor

străine în România și obținerea de licențe pentru industrie

- schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor

- schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa

- sprijin pentru dezvoltarea domeniului microelectronicii în România, abordând una dintre provocările

existente la nivelul UE și sprijinind tranziția digitală

- înființarea a cinci „centre de competență” care vor desfășura activități de cercetare în conformitate

cu prioritățile strategice de cercetare ale României și ale UE

- 500 de cupoane valorice (vouchere) cercetătorilor care au depus propuneri de candidatură la

programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate

- finanțare complementară proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare care sunt deja contractate în

contextul parteneriatelor europene de cercetare, dezvoltare și inovare verzi sau digitale

- finanțare pentru 100 proiecte de cercetare conduse de cercetători internaționali de vârf (absolvenți

de doctorat care au desfășurat activitate de cercetare în afara României în ultimii 3 ani)

- 50 de cercetători excelenți care vor primi burse de excelență Marie Sklodowska Curie

- înființarea și operaționalizarea a 8 centre de orientare în carieră din domeniul cercetării, care să

ofere orientare în carieră cercetătorilor, să promoveze profesia de cercetător



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială 

C10. Fondul local – buget: 2.100 mil. Euro

Reforma 1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă

Reforma 2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă

Reforma 3. Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții

administrative în zonele rurale funcționale

Reforma 4. Îmbunătățirea calității locuințelor

Reforma 5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

Investiția 1. Mobilitate urbană durabilă

Investiția 2. Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ

Investiția 3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de

către unitățile administrativ-teritoriale

Investiția 4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism

C10. Fondul local – rezultate așteptate

- 13 200 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 1 091 km de piste pentru bicicliști la

nivel local/metropolitan, sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea

rutieră, a reduce timpul de călătorie și congestiile traficului

- noi locuințe pentru tinerii din comunitățile și grupurile vulnerabile și case pentru specialiștii din sănătate și

învățământ din zonele urbane și rurale

- renovarea unei suprafețe de 1 306 818 metri pătrați în clădirile publice eligibile, având ca rezultat o reducere

cu 30 % a necesarului de energie primară

- elaborarea sau actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv a planurilor

de mobilitate urbană durabilă



Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială 
C11. Turism și cultură – buget: 449,01 mil. euro

Reforma 1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)

Reforma 2. Cadrul pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național

Reforma 3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural

Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Investiția 3. Instituirea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo

Investiția 4. Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete

Investiția 5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Investiția 6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii

Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

C11. Turism și cultură – rezultate așteptate

- 12 rute turistice tematice în zonele rurale defavorizate cu cel puțin 225 situri turistice specifice

- modernizarea și crearea următoarelor muzee și situri memoriale: Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al

Holocaustului (București), Memorialul Revoluției Decembrie 1989 (Timișoara), Memorialul Victimelor (Sighet),

Închisoarea tăcerii (Râmnicu Sărat), Memorialul strămutării forțate a persoanelor și al industrializării (Satu

Mare), Muzeul Ororilor Comunismului (Sfântu Gheorghe), Muzeul Fotografiei și tehnicii foto (Târgu Mureș),

Muzeul identităților transilvănene (Mutra)

- studiu privind traseele cicloturistice la nivel național, care va constitui baza pentru digitalizarea pistelor și

traseelor velo

- dezvoltarea a 3 000 km de noi piste naționale pentru biciclete

- un program-pilot de finanțare pentru a sprijini programele culturale anuale sau multianuale și un program-

pilot de finanțare a proiectelor de educație culturală, ai căror beneficiari vor fi instituțiile de învățământ din

zonele rurale și orașele mici

- un sistem digital pentru acordarea de finanțare publică în sectoarele culturale

- dezvoltarea de conținut și creșterea capacității comerciale a

producătorilor și distribuitorilor de film, combinând finanțarea

proiectelor cu finanțarea entității



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

C12. Sănătate – buget: 2.450,01 mil. euro

Reforma 1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate

Reforma 2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară

Reforma 3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și

managementul resurselor umane din sănătate

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

C12. Sănătate – rezultate așteptate
- renovarea sau dotarea a cel puțin 3 000 de asocieri de cabinete sau de cabinete ale medicilor

de familie

- achiziționarea a 10 caravane medicale (aparatura: cancerul mamar și cancerul de col uterin)

- reabilitarea, modernizarea, extinderea a cel puțin 30 de unități de asistență medicală

ambulatorie

- construirea/renovarea a 200 de centre comunitare integrate

- reabilitarea sau dotarea a 119 cabinete de planificare familială

- finanțarea parțială a construirii a 25 de spitale sau unități sanitare noi

- dotarea spitalelor sau a unităților sanitare nou construite cu echipamente medicale

- modernizarea, extinderea și furnizarea de echipamente noi pentru 25 de unități de terapie

intensivă neonatală

- echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cel puțin 25

de spitale publice



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

C13. Reforme sociale – buget: 196,74 mil. euro

Reforma 1. Crearea unui nou cadru juridic pentru a preveni separarea copiilor de familie

Reforma 2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități

Reforma 3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)

Reforma 4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul

lucrătorilor casnici

Reforma 5. Asigurarea stabilirii unui salariu minim

Reforma 6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială

Reforma 7. Reforma serviciilor de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă

Investiția 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi

separați de familie

Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru

persoanele cu dizabilități

Investiția 3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru activitățile casnice

Investiția 4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru

persoanele în vârstă



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

C13. Reforme sociale – rezultate așteptate

- Intrarea în funcțiune a 150 de centre de servicii zilnice de cel puțin 10% în comunitățile cu o populație

semnificativă de romi, pentru a preveni separarea copiilor de familii

- Cel puțin 8455 de persoane cu dizabilități instituționalizate (50% din numărul din decembrie 2020) care

beneficiază de sprijin în vederea dezinstituționalizării și a implementării „căii de viață independentă”

- Reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate la 11500 de la 16911, după ce au

primit sprijinul relevant, pe baza unei abordări de gestionare a cazurilor, pentru a avansa pe „calea de

viață independentă”

- 50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie pentru

persoane cu dizabilități)

- 55 de noi servicii comunitare (45 noi clădiri NZEB și 10 clădiri noi nZEB +) pentru persoanele cu

dizabilități (centre de zi, servicii de asistență și suport și centre de servicii de recuperare neuro-motorie

pentru pacienți) care vor oferi activități pentru cel puțin 4.870 de persoane cu dizabilități

- 56700 familii eligibile suplimentare care beneficiază de schema îmbunătățită (calculată pe baza

estimării numărului de beneficiarilor familiei, conform legii actualizate), pe lângă beneficiarii eligibili

actuali ai venitului minim garantat, adică 189 000 de familii la sfârșitul anului 2020.

- Cel puțin 10.000 de beneficiari angajează lucrători casnici prin sistemul de tichete de muncă, cel puțin

20 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii

prin intermediul tichetelor de muncă și cel puțin 60 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați

anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii prin intermediul tichetelor de muncă.

- Intrarea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi pentru vârstnici



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

C14. Bună guvernanță – buget: 165,60 mil. euro

Reforma 1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea

capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a

ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterea

calității consultărilor publice la toate palierele administrație

Reforma 2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și

coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile

Reforma 3. Management performant al resurselor umane în sectorul public

Reforma 4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public

Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia

Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției

Reforma 7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate

Reforma 8. Reformarea sistemului național de achiziții publice

Reforma 9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței

corporative în cadrul întreprinderilor de stat



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

C14. Bună guvernanță

Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție si

calitatea serviciilor

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva

corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a

formării profesionale în aceste domenii

Investiția 3. Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea

civilă

Investiția 4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei

active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice

privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și

monitorizarea reformelor asociate

Investiția 5. Monitorizarea și implementarea planului



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

C14. Bună guvernanță – rezultate așteptate

- Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru administrația centrală, în 2022, urmat de replicarea la

nivel național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023

- Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public

- Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice politizarea funcțiilor

- În domeniul justiției, sunt incluse în PNRR, pe lângă reformele asumate în cadrul MCV, o serie de măsuri:

- Adoptarea noii Strategii Naționale Anticorupție și implementarea acestora

- Adoptarea strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar pentru perioada 2022-2025

- Adoptarea legii de modificare a competențelor ANABI

- Adoptarea „Legilor justiției” (statutul magistraților din România, organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii)

- O creștere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor indisponibilizate și administrate de ANABI

- Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea procesului de achiziții - un nou formular standard electronic

va fi disponibil

- Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APL și ONG și cel puțin 15 inițiative de colaborare

funcțională ale sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații incluzând think tank-uri,

structuri de analiză și cercetare etc).

- Reforma companiilor de stat:

- Toate excepțiile la Legea 111/2016 sunt eliminate;

- Consiliile de administrație interimare sunt permise numai în anumite situații excepționale

- Consiliile de administrație sunt depolitizate

- Un grup unic de supraveghere (task force) este creat la nivelul SGG și va avea responsabilități de

monitorizare și coordonare suplimentare

- 10 companii de stat restructurate și 3 companii de stat listate la bursă din domeniul energiei și

transporturilor



Pilonul VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație – buget: 3.605,97 mil. euro

Reforma 1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului

„România Educată”

Reforma 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de

calitate

Reforma 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea

părăsirii timpurii a școlii

Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Reforma 7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea

managementului

Investiția 1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru

grupurile defavorizate

Investiția 3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care

lucrează în servicii de educație timpurii

Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar



Pilonul VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație

Investiția 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din

România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și

intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale

integrate

Investiția 7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de

învățământ

Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele

școlare

Investiția 12. Sprijin pentru consorțiile școlare rurale

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională

(EFP)

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

Investiția 15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

Investiția 18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari



Pilonul VI. Politici pentru noua generație

C15. Educație – rezultate asteptate
- construirea, echiparea și operaționalizarea la nivel național a 110 creșe

- înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate - deservirea

a aproximativ 20 000 de copii provenind din medii defavorizate

- profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul serviciilor de educație timpurie, profesionalizarea

personalului care monitorizează calitatea serviciilor de educație timpurie pentru copiii sub 3 ani

- digitalizarea a 2 500 de școli incluse în programul privind abandonul școlar

- formare pentru utilizatorii din școli ai SIIIR și ai instrumentul informatic MATE, 45 000 de profesori vor finaliza

formarea specifică

- 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare, pentru educație și formare profesională

- sprijinirea a 57 de licee agricole

- 100 000 de cadre didactice vor participa la programele de formare și 50 000 de cadre didactice vor beneficia de

pe urma schimbului prin intermediul platformei dedicate

- granturi pentru modernizarea a cel puțin 5 200 de laboratoare informatice, dezvoltarea a peste 1 100 de hub-uri

tehnologice (sub formă de smart lab) și asigurarea infrastructurii și a echipamentelor digitale pentru peste 3 600

de școli care nu fac obiectul niciunui alt program de finanțare

- 300 000 m2 din suprafața unităților de învățământ vor beneficia de schimbări structurale pentru a asigura

durabilitatea (izolare termică, panouri solare, planificarea spațiului verde, colectare selectivă) și vor fi construiți

46 400 m2 de noi unități de învățământ preuniversitar verzi se vor achiziționa 3 200 de microbuze școlare

destinate transportului elevilor din localitățile izolate

- vor fi dotate 75 000 de săli de clasă și 10 000 laboratoare științifice ale școlilor

- 3 consorții școlare rurale pentru a consolida mediul educațional rural prin asigurarea unor condiții optime de

predare și prin respectarea principiului echității sociale

- investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare + un grant în valoare de

maximum 100 000 EUR pentru a echipa atelierele de practică, pentru 909 școli EFP

- construirea a 5.020 și extinderea/modernizarea a 14.500 de spații de recreere și lectură în campusurile

universitare

- construirea a 3.500 și extinderea/modernizarea a 3.125 de cantine în campusurile universitare

- construirea a 4 600 și extinderea/modernizarea a 14 530 de cămine în campusuri universitare

- Formare pentru manageri școlari (6 176 de directori și 2 924 de directori adjuncți)

și inspectori școlari (900)
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