
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR  

ÎNTREBARE 

Adresată: Domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  

De către: Deputat Dumitrița GLIGA 

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș  

Data: 29.04.2021 

Obiectul întrebării: Când vom primi din partea ministerului informații pertinente și 

transparente  privind conținutul și observațiile aduse PNRR? 

Domnule ministru, 
 

În ultima perioadă, spațiul public a fost inundat cu tot felul de informații trunchiate, speculații, 

explicații și proiecții mai mult sau mai puțin justificate privind Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR).  

Vă informez că am studiat cu atenție documentul promovat pe site-ul ministerului la adresa 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/04/ffdbdf26d6fc01f009a8059cfd94b0dd.pdf, fișa de  

reforme și investiții pe care ați eliminat-o recent de pe site și mă întreb, la unison cu milioane de 

români, câte propuneri au satisfăcut criteriile de maturitate a intervenției și au descris 

corespunzător modul în care se asigură implementarea integrală până în anul 2026? 

Având în vedere criticile recente venite de la Bruxelles și contrar insistențelor colegilor 

dumneavoastră de partid, că se poartă la acest moment discuții preponderent tehnice, fără caracter 

oficial, cu reprezentanți ai Comisiei Europene (CE), sunt convinsă că puteți atenua îngrijorările 

românilor furnizând date cu caracter public menite să clarifice acuzațiile de lipsă totală de 

transparență generate poate, de o comunicare insuficientă, bazată pe protejarea intereselor politice.  

În acest context, vin și vă întreb, domnule ministru:  

- Câte proiecte/propuneri au fost depuse la ministerul pe care îl conduceți pentru a beneficia de 

fondurile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență? Câte dintre acestea au fost 

transmise mai departe către Comisia Europeană? Vă solicit, în acest sens, să-mi puneți la 

dispoziție informațiile referitoare la proiectele transmise către CE, solicitate în anexa 2 atașată 

acestei întrebări, astfel: număr pilon, număr componentă, titlu proiect/propunere, beneficiari, 

valoarea proiectului (mil.euro) și rezultatul negocierii la nivel european 

(respins/aprobat/dezbatere în curs). Menționez că aceste informații trebuie furnizate după 

modelul și conform datelor extrase din PNRR și incluse în anexa 1.  

Solicit răspuns scris. 

Deputat, 

Dumitrița Gliga 
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Anexa 1 

 

Pilon Denumire Componenta Denumire componenta Valoare - 

mil.euro 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 1 Sistemul național de gestionare a 

apei: apă și canalizare, irigații, 

desecări-drenaje, lucrări de 

combatere a eroziunii solului și 

intervenții active în atmosferă 

4000 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 2 Împădurim România și protejăm 

biodiversitatea 
1500 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 3 Managementul deșeurilor și 

economie circulară  
1300 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 4 Transport ferov Transport feroviar și 

mobilitate urbanăiar și mobilitate 

urbană  

5000 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 5 Valul renovării – Fondul pentru 

reabilitarea verde și seismică  
2200 

Pilonul I  Tranziția Verde  Componenta 6 Energie regenerabilă și eficiență 

energetică  
1,300 



Pilonul 

II 

Transformare 

digitală 

Componenta 1 Cloud guvernamental și sisteme 

digitale interconectate în 

administrația publică, semnătură și 

identitate electronică, promovarea 

investițiilor cu valoare adăugată mare 

în TIC  

2,112 

Pilonul 

II 

Transformare 

digitală 

Componenta 2 România Educată – Digitalizarea 

educației  
780 

Pilonul 

II 

Transformare 

digitală 

Componenta 3 Broadband și 5G  650 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 1 Reforma sistemului de pensii  100 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 2 Modernizarea și consolidarea 

sistemului financiar-fiscal  
856 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 3 Investiții și instrumente financiare 

pentru sectorul privat și reforma 

companiilor de stat  

2275 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 4 România Educată – Învățământ dual, 

tehnic și profesional  
630 



Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 5 Cercetare, Dezvoltare și Inovare  510 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 6 Dezvoltarea infrastructurii de gaz 

natural în amestec cu hidrogen și alte 

gaze verz  

600 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 7  România Creativă (industrii creative) 77 

Pilonul 

III 

Creștere 

inteligentă, 

durabilă și 

favorabilă 

incluziunii  

Componenta 8 Transport rutier și autostrăzi  4500 

Pilonul 

IV 

Coeziune 

socială și 

teritorială  

Componenta 1 Fondul de reziliență pentru localități  4000 

Pilonul 

IV 

Coeziune 

socială și 

teritorială  

Componenta 2 Fondul pentru dezvoltare comunitară 

în rural și zone urbane sărace  
400 

Pilonul 

IV 

Coeziune 

socială și 

teritorială  

Componenta 3 Infrastructură socială si cămine de 

bătrâni  
250 



Pilonul 

IV 

Coeziune 

socială și 

teritorială  

Componenta 4 România Velo – Încurajarea 

transportului și turismului pe 

bicicletă, pedestru și alte forme 

nemotorizate  

120 

Pilonul 

IV 

Coeziune 

socială și 

teritorială  

Componenta 5 România Atractivă  400 

Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 1 Fondul pentru Spitale. Creșterea 

accesului la Sănătate  
3000 

Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 2 Reziliență în situații de criză  700 

Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 3 România Educată – infrastructură 

școlară și universitară  
2000 

Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 4 Încurajarea formalizării muncii, 

economie socială și introducerea 

Venitului Minim de Incluziune  

647 

Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 5 Reforma administrației publice, 

salarizarea unitară, dialog social și 

creșterea eficienței justiției  

148 



Pilonul 

V 

Sănătate și 

reziliență 

economică, 

socială și 

instituțională  

Componenta 6 Fondul de reziliență a societății civile  100 

Pilonul 

VI 

Politici pentru 

Generația 

următoare, 

Copii și Tineri  

Componenta 1 România Educată - Programul 

național de reducere a abandonului 

școlar  

636 

Pilonul 

VI 

Politici pentru 

Generația 

următoare, 

Copii și Tineri  

Componenta 2 Granturi pentru tineret și sport  300 

Pilonul 

VI 

Politici pentru 

Generația 

următoare, 

Copii și Tineri  

Componenta 3 România Educată - Programul 

Național pentru Creșe  
370 

Total       41461 

 

  



Anexa 2 - proiecte transmise către CE/ proiecte respinse de către CE 

 
 

Nr. Pilon
Nr. 

Componentă

Titlul 

proiectului
Beneficiar

Valoare - 

mil.euro

Rezultatul negocierii: 

respins/aprobat/dezbatere în 

curs




