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49469/31.05.2022 

 

Către:  Context Investigative Reporting Project 

În atenția: Domnului Biro Attila, jurnalist  

Email:  biroattila@gmail.com  

Ref.   Răspuns solicitare de informații 

 

Stimate domnule Biro, 

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată în Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene cu nr. 49469/03.05.2022, vă comunicăm următoarele: 

Referitor la punctele 1 și 2 din solicitarea dvs., precizăm faptul că MIPE – DGMMRR a solicitat 
coordonatorilor de reforme și/sau investiții transmiterea datelor privind beneficiarii finanțărilor 
PNRR (în sensul definiției beneficiarilor din cuprinsul OUG nr. 124/2021) și a datelor privind 
operatorii economici cu care a fost încheiat un contract de achiziție având drept sursă de finanțare 
fondurile europene nerambursabile aferente PNRR. În baza informațiilor furnizate de coordonatorii 
de reforme și/sau investiții, vă informăm că Ministerul Finanțelor a încheiat contracte de achiziție 
pentru care anexăm lista atașată la prezenta, astfel cum ne-a fost comunicată, ce conține 
denumirea operatorilor economici. 

Referitor la punctul 3, dorim să vă comunicăm faptul că Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a demarat, în luna ianuarie 2021, un amplu proces de întâlniri și consultări tehnice 
interministeriale și de consultări publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și 
Reziliență în scopul punerii acestuia în acord cu Regulamentul Mecanismului de Redresare și 
Reziliență.  

Astfel, au fost organizate 13 dezbateri publice în urma cărora MIPE a primit aproximativ 1700 de 
propuneri de fișe de reforme și investiții, defalcate pe cei 6 piloni, după cum urmează:  

1. Tranziție verde: 415 fișe de reforme și investiții 

2. Transformare digitală: 122 fișe de reforme și investiții 

3. Creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă: 112 fișe de reforme și investiții 

4. Coeziune socială și teritorială: 880 fișe de reforme și investiții 

5. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională: 203 fișe de reforme și investiții 

6. Educație - politici pentru generația următoare, copii și tineri: 149 fișe de reforme și investiții 

7. Aspecte orizontale: 14 fișe de reforme și investiții. 

Fiecare dintre acestea au fost analizate și/sau transmise ministerelor de resort pentru a fi integrate 
în propunerile lor de reforme și investiții ce au fost integrate în documentul final PNRR, document 
care abordează o parte semnificativă din provocările structurale mai vechi care au rămas 
nesoluționate, astfel cum au fost identificate în recomandările relevante specifice adresate 
României de către Consiliu în 2019 și în 2020. 
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În scopul unei abordări unitare a acestor procese și pentru promovarea unui document care să 
răspundă în mod real consecințelor economice și sociale ale crizei sanitare, MIPE a colaborat 
îndeaproape cu ministerele de linie în domeniul cărora au fost prevăzute investiții și reforme în 
cadrul PNRR. Propunerile de proiecte și de investiții au fost transmise inclusiv de către ministerele 
de linie, care au avut rolul de a Ie subsuma unor reforme sectoriale și de a le include în cadrul 
componentelor dezvoltate, luând în considerare liniile strategice aferente domeniilor de care sunt 
responsabile.  

Planul cuprinde, în mare măsură, un răspuns echilibrat și conform situației economice și sociale a 
României, contribuind astfel în mod corespunzător la cei șase piloni de politică menționați la 
articolul 3 din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență și enumerați mai sus. 

De altfel, ca urmare a procesului de definire a componentelor cu ministerele de linie și a discuțiilor 
tehnice informale avute cu reprezentanții Comisiei Europene, a fost aprobat memorandumul 
Guvernului, înregistrat la MIPE cu nr. 38215/15.04.2021, cu privire la mandatarea MIPE pentru a 
desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii 
de împrumut prevăzută la art. 14 din Regulamentul UE 241/2021 de instituire a Mecanismului de 
redresare și reziliență. Menționăm că logica mecanismului menționat este de a sprijini 
implementarea unor reforme și investiții sistemice în consonanță cu prioritățile și politicile Uniunii 
Europene. 

În acest sens, vă informăm că fișele/propunerile de proiecte transmise de către instituțiile și 
partenerii consultați pe perioada elaborării Planului Național de Redresare și Reziliență reprezintă 
acte cu caracter confidențial și, pe cale de consecință, lista cu propunerile de proiecte nu poate 
fi transmisă fără acordul instituțiilor / partenerilor emitente. 

Referitor la punctul 4, precizăm că reformele și investițiile finanțate prin PNRR se regăsesc în 
ANEXA la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare 
și reziliență al României, din 3 noiembrie 2021, publicată pe site-ul MIPE - link 
http://mfe.gov.ro/pnrr/. Astfel, subliniem faptul că reformele și investițiile incluse în PNRR 
reprezintă rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană. 

În acest moment, PNRR se află în etapa de implementare, care presupune pași intermediari de 
stabilire și adaptare a cadrului legislativ și procedural la specificul reformelor și investițiilor, dar 
și de  pregătire și lansare a apelurilor de proiecte aferente investițiilor stabilite în PNRR. 

MIPE a publicat calendarul centralizator al apelurilor PNRR, care prezintă apelurile ce vor fi 
lansate în cadrul PNRR, precum și instituția/ministerul responsabil - https://mfe.gov.ro/pnrr-
calendarul-centralizator-si-sinteza-apelurilor/. În cazul în care doriți informații detaliate despre 
unul dintre apeluri, vă rugăm să vă adresați ministerului/instituției coordonatoare.    

 

Vă mulțumim pentru solicitare, 

Echipa de comunicare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
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