STRUCTURĂ PROGRAME 2021-2027 (Fonduri Structurale)
Sursa: Fonduri-Structurale.ro, februarie 2021, https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
O nouă politică de coeziune
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii
de coeziune, principala politică de investiții a UE.
Cinci priorități investiționale:
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca
65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor
membre.
•
•
•
•

•

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii
O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în
tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității
locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la
sistemul de sănătate
O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel
local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Comisia a publicat la 2 decembrie 2020 un video introductiv referitor la aceste 5 priorități
investiționale: https://www.youtube.com/watch?v=yXhYOBO8ZdM&feature=emb_title.
Planul Național de Redresare și Reziliență
Context, viziune, structură, aici: https://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca36.pdf
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
Planul Național de Redresare și Reziliență - investiții în infrastructură publică și în mediul de afaceri respectând
condițiile de tranziție verde și digitalizare astfel încat să poate crește capacitatea de răspuns la criză (reziliență)
în condițiile unor reforme sustenabile pe termen mediu și lung - creștere economică.
Cuprinde 3 piloni:
(I)
(II)
(III)

transport și schimbari climatice,
servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu,
competitiviate economică, digitalizare, capacitate de reziliență și 12 domenii de intervenții.

Constrângeri în elaborarea PNRR
- Investiții direcționate către tranziție verde și digitalizare
- Alocare buget pentru schimbări climatice: minimum 37% din total buget
- Alocare buget pentru digitalizare: minimum 20%.
Structura bugetului pe piloni

NOU! 22 februarie 2021: Finalizarea etapei de consultări publice și tehnice pentru actualizarea PNRR
Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat seria de consultări interministeriale și
dezbateri publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proces demarat la
finalul lunii ianuarie, imediat după aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului „Mecanismul
pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență”.
Actualizarea PNRR urmărește să integreze criteriile stabilite recent prin Regulamentul Mecanismului de
Redresare și Reziliență, precum și contribuția tuturor părților implicate în identificarea, conturarea și
elaborarea de proiecte care să țintească reformarea celor mai importante sectoare din România.
După stabilirea calendarului consultărilor, primele runde au vizat schimbul interministerial de idei și informații
tehnice, fiind organizate grupuri de lucru pe fiecare domeniu tematic.
In prima parte a lunii au fost organizate dezbaterile publice cu partenerii din mediul de afaceri și ONG-uri, în
scopul identificării și centralizării tuturor ideilor de reformă propuse pentru a fi incluse în PNRR.

Pe parcursul următoarelor două săptămâni, echipa MIPE dedicată pregătirii PNRR va integra propunerile
primite în toată această perioadă iar documentul actualizat va fi transmis Comisiei Europene.
Reamintim faptul că, pentru a facilita transmiterea de propuneri pentru actualizarea PNRR, MIPE a pus la
dispoziția tuturor celor interesați o fișă pentru reforme și investiții.
FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII
pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune ministerelor, instituțiilor, organizațiilor și persoanelor
fizice interesate o Fișă de Reforme și Investiții, prin intermediul căreia se pot trimite propuneri pentru
actualizarea Planului Național de Reformă și Reziliență (PNRR) într-o formă standardizată și simplificată.
Documentul este disponibil aici: www.mfe.gov.ro/pnrr.
După completare, fișa poate fi transmisă la adresa de e-mail dezbateri.pnrr@mfe.gov.ro până la 25 februarie
2021.

