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Către:  Libertatea 

În atenția: Domnului Daniel Ionașcu 

Email:   daniel.ionascu@ringier.ro 

Ref.   Răspuns solicitare de informații 

 

Stimate domnule Ionașcu, 

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată în Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene cu nr. 36310/29.03.2022,  la țintele și jaloanele din Planul Național de Redresare și 

Reziliență, aferente trimestrului IV 2021 și trimestrului I 2022, vă transmitem mai jos stadiul 

acestora: 

În trimestrului 4 al anului 2021, România a avut de îndeplinit 21 de jaloane și ținte, după cum 

urmează: 

1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) - Jalon 1- Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 - OUG 

nr. 144/ 30.12.2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 241/2006 

2. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) - Jalon 69 - Adoptarea strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și aplicarea planului de acțiune 

3. MTI – Jalon 78 - Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.I.R.) și înființarea Companiei Naționale de 

Investiții Rutiere – S.A. (C.N.I.R.)  

4. MTI – Jalon 113- Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe 

bază de cărbune  

5. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) – Jalon 142 - Operaționalizarea unui 

task-force pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor propuse în PII 

Transformare digitală  

6. MCID – Jalon 146 - Intrarea în vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G 

7. MCID – Jalon 150 - Adoptarea Strategiei naționale privind securitatea cibernetică 2021-

2026 

8. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) – Jalon 211 - Asistență tehnică 

contractuală furnizată de o entitate care va fi selectată în conformitate cu legislația națională 

privind achizițiile publice 
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9. MMSS – Jalon 212 - Intrarea în vigoare a unui ordin al ministrului prin care se instituie un 

comitet de monitorizare însărcinat cu revizuirea, cu sprijinul furnizorului de asistență tehnică, 

a sistemului de pensii și a intervențiilor la nivel de politici în sistemul de pensii 

10. Ministerul Finanțelor (MF) – Jalon 220 - Numărul de case de marcat conectate la sistemul 

informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

11. MCID – Jalon 270 - Unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de 

sprijin al politicilor (PSF) instituită și operațională 

12. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) – Jalon 253 - Semnarea acordului 

de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul României pentru crearea Fondului 

de fonduri de capital de risc pentru redresare (denumit în continuare „fondul”) și adoptarea 

politicii de investiții a fondului. 

13. Ministerul Sănătății (MS) – Jalon 366 - Adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor 

în centrele comunitare integrate 

14. MIPE – Jalon 451 - Intrarea în vigoare a unei ordonanțe a guvernului privind stabilirea 

mandatului legal al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), al Ministerului 

Finanțelor și al Autorității de Audit 

15. Ministerul Justiției (MJ) – Jalon 426 - Intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare 

a noii Strategii naționale anticorupție 

16. MIPE – Jalon 450 - Audit și controale: informații pentru monitorizarea implementării 

planului de redresare și reziliență – sistem IT PNRR - MIPE împreună cu Serviciul de 

Telecomunicații Speciale au dezvoltat sistemul informatic aferent PNRR -  

https://proiecte.pnrr.gov.ro. 

17. Ministerul Educației – Jalon 462- Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind 

realizarea programului național pentru reducerea abandonului școlar 

18. Ministerul Educației – Jalon 464 - Procedură de ofertare (apel de proiecte necompetitiv) 

pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior 

la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiți în Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație 

 

În ceea ce privește următoarele jaloane, Guvernul și-a îndeplinit angajamentele, urmând ca la 

nivelul Comisiei Europene să fie agreate acordurile de contribuție: 

1. MIPE – Jalon 247 - Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României pentru Componenta 9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, 

dezvoltare și inovare - I2. Măsura 1. Garanția de portofoliu pentru Reziliență   

2. MIPE – Jalon 250 - Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României pentru Componenta 9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, 

dezvoltare și inovare - I2. Măsura 2. Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică 

3. MIPE – Jalon 259 - Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României pentru Componenta 9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, 

dezvoltare și inovare - I2. Măsura 5. Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență 

energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor 
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Cu privire la țintele și jaloanele aferente primului trimestru 2022, au fost îndeplinite 

următoarele: 

1. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MMAP) – Jalon 2 - Intrarea în 

vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apă și canalizare” 

2. MDPLA – Jalon 95 - Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și 

renovarea integrată energetică și din punctul de vedere al eficienței (consolidare seismică și 

eficiență energetică) a clădirilor rezidențiale multifamiliale 

3. MDLPA – Jalon 96 - Instituirea unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea și 

renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență 

energetică) pentru clădiri publice 

4. Ministerul Energiei – Jalon 124 - Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de 

producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară) 

5. MCID – Jalon 143 - Finalizarea analizei opțiunilor privind arhitectura cloud-ului 

guvernamental. MCID a transmis MIPE primul draft al documentului, urmând ca acesta să fie 

validat cu Comisia Europeană 

6. MF – Jalon 191 - Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor 

persoane juridice în SPV (Spațiu Privat Virtual) 

7. MF – Jalon 195 - Operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea 

fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru 

8. MMSS  - Jalon 213 - Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare 

pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2 

9. MIPE – Jalon 256 - Instituirea instrumentului financiar („fondul”) și adoptarea politicii 

de investiții a fondului – a fost aprobat Memorandumul, acordul va fi semnat imediat după 

aprobare 

10. MIPE – Jalon 262 - Selectarea administratorului schemei 

11. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) – Jalon 326 - Toate zonele optime de 

destinație pentru organizațiile de management al destinației (OMD-uri) din România au fost 

cartografiate 

12. MIPE – Jalon 327 - Plan de acțiune pentru utilizarea patrimoniului cultural în vederea 

sporirii competitivității sectorului turismului din România 

13. MIPE – Jalon 331 - Situri care sunt incluse în rutele culturale 

14. MDLPA – Jalon 338 - Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare privind cicloturismul 

15. MMSS – Jalon 387 - Intrarea în vigoare a legislației și a normelor de aplicare privind 

sistemul de tichete pentru lucrătorii casnici 

16. Secretariatul General al Guvernului (SGG) – Jalon 401 - Intrarea în vigoare a 

metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a raționamentului în materie de politici publice 

și a planificării și simplificării administrative 
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17. SGG –Jalon 404 - Intrarea în vigoare a unui act legislativ de operaționalizare a unei 

structuri care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie 

de reglementare 

18. MJ – Jalon 421 - Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare a strategiei de 

dezvoltare a sistemului judiciar 20222025 

19. MJ – Jalon 430 - Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor – Proiectul de 

lege se află în Parlament. La nivelul Guvernului, au fost finalizate toate demersurile 

20. Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) – Jalon 433 - Intrarea în vigoare a 

modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016) 

21. Ministerul Educației – Jalon 465 - Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant 

(lotul 1) – procedura de selecție a școlilor este în curs de derulare 

22. Ministerul Educației – Jalon 477 - Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial pentru 

asigurarea standardelor pentru dotarea școlilor cu echipamente tehnologice și resurse în scopuri 

educaționale online și pentru a asigura un impact durabil al investițiilor propuse 

23. Ministerul Educației – Jalon 494 - Semnarea contractului de asistență tehnică pentru 

elaborarea Planului de măsuri de reformare a guvernanței, inclusiv a programului de formare 

și îndrumare pentru manageri și inspectori 

 

În curs de finalizare: 

24. MCID – Jalon 189 - Lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi 

pentru competențe digitale” 

 

Referitor la țintele și jaloanele aferente întregului an 2022, vă transmitem, anexat situația 

centralizată a acestora, care conține: numărul țintei/jalonului, denumirea componentei din 

PNRR, denumirea țintei/jalonului, tipul (jalon sau țintă), descrierea jalonului/țintei, termenul 

de îndeplinire a respectivului jalon/țintă (trimestru), precum și instituția responsabilă de 

implementare. 

 

 

Vă mulțumim pentru solicitare, 

Echipa de comunicare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
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