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Planul de redresare și reziliență al României
Comisia Europeană a emis o evaluare pozitivă privind planul de redresare și reziliență al României, care va fi 
finanțat prin granturi în valoare de14,2 miliarde EUR și prin împrumuturi în valoare de14,9 miliarde EUR.

Finanțarea furnizată de Mecanismul de redresare și reziliență – elementul central al NextGenerationEU – va sprijini punerea în 
aplicare, până în 2026, a măsurilor esențiale în materie de investiții și de reformă prezentate de România, pentru a-i permite să 
iasă mai puternică din pandemia de COVID-19.

Planul României face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza provocată de pandemia de 
COVID-19, menit să abordeze provocările europene comune prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, precum și să 
consolideze reziliența economică și socială și coeziunea pieței unice. În special, se preconizează că reformele și investițiile incluse 
în plan își vor aduce contribuția în domeniul sustenabilității finanțelor publice și a sistemului de pensii, al sistemului de sănătate, 
al administrației publice, al mediului de afaceri, al educației și al tranziției verzi și digitale.

MĂSURI-CHEIE PENTRU ASIGURAREA TRANZIȚIEI VERZI A ROMÂNIEI

 ▶  Modernizarea căilor ferate: modernizarea infrastructurii feroviare, 
inclusiv a materialului rulant și a căilor ferate electrificate sau cu emisii 
zero. 3,9 miliarde EUR 

 ▶  Mobilitatea urbană: infrastructură pentru un transport urban verde și 
mai sigur. 1,8 miliarde EUR

 ▶  Producția de energie curată: eliminarea treptată a producției de 
energie electrică pe bază de cărbune și lignit, utilizarea energiei din 
surse regenerabile și a proceselor de producție aferente, precum și a 
hidrogenului. 855 de milioane EUR

 ▶  Eficiența energetică a clădirilor: renovarea eficientă din punct de 
vedere energetic și renovarea seismică a clădirilor pentru a reduce 
emisiile de CO2 cu cel puțin 0,15 milioane de tone în clădirile private și cu 
0,075 milioane de tone în clădirile publice. 2,7 miliarde EUR

 ▶  Biodiversitatea și protecția mediului: împădurirea, reîmpădurirea și 
pepinierele forestiere, precum și alte măsuri privind biodiversitatea pentru 
reconstrucție ecologică și protecția speciilor. 1,1 miliarde EUR

din alocarea totală a planului pentru reforme 
și investiții sprijină obiectivele climatice41 %
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Niciuna dintre măsurile incluse în plan nu va dăuna semnificativ mediului.

Părțile interesate ar trebui să participe în continuare la punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență pentru 
a asigura asumarea reformelor.

Plata fondurilor se bazează pe performanță și va reflecta progresele înregistrate în ceea ce privește reformele și 
investițiile prevăzute în plan.

Sistemele de control vor asigura protecția împotriva neregulilor grave, cum ar fi frauda, corupția și dubla finanțare.

MĂSURI-CHEIE PENTRU SPRIJINIREA TRANZIȚIEI DIGITALE A ROMÂNIEI

 ▶  Digitalizarea administrației publice: digitalizarea administrației publice 
în domenii-cheie precum justiția, ocuparea forței de muncă și protecția 
socială, mediul, gestionarea funcției publice și dezvoltarea competențelor, 
achizițiile publice, securitatea cibernetică, fiscalitatea și vama, construind 
totodată o infrastructură guvernamentală securizată de tip cloud și 
sprijinind implementarea identificării electronice (eID). 1,5 miliarde EUR 

 ▶  Digitalizarea sănătății: dezvoltarea unui sistem integrat de e-sănătate, 
care să conecteze peste 25 000 de furnizori de asistență medicală și 
sisteme de telemedicină. 470 de milioane EUR

 ▶  Digitalizarea educației: îmbunătățirea competențelor pedagogice 
digitale, a conținutului educațional și a echipamentelor și resurselor, inclusiv 
în universități. 881 de milioane EUR

din alocarea totală a planului pentru reforme 
și investiții sprijină obiectivele digitale21 %

 ▶  Consolidarea administrației publice: măsurile de consolidare a 
eficacității sistemului judiciar și de combatere a corupției, inclusiv în 
sectorul sănătății, vor contribui la îmbunătățirea calității și a eficacității 
administrației publice.

 ▶  Coeziunea socială și teritorială: modernizarea sistemului de prestații 
sociale din România prin punerea în aplicare a reformei privind venitul 
minim de incluziune, reforma sistemului de pensii, măsuri de îmbunătățire 
a ocupării forței de muncă și digitalizarea sistemelor de protecție socială.

 ▶  Sustenabilitatea fiscală: consolidarea cadrului bugetar, îmbunătățirea 
controlului cheltuielilor și revizuirea impozitării, reforma sistemului de 
pensii.

 ▶  Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate: investiții în 
infrastructura spitalicească modernă pentru a asigura siguranța pacienților 
și pentru a reduce riscul de infecții asociate asistenței medicale în mediul 
spitalicesc. 2 miliarde EUR

MĂSURI-CHEIE PENTRU CONSOLIDAREA REZILIENȚEI ECONOMICE  
ȘI SOCIALE A ROMÂNIEI
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