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Către: HotNews.ro

În atenția: Domnului Adrian Vasilache, redactor

Email: adrian.vasilache@hotnews.ro

Ref. Răspuns solicitare

Stimate domnule Vasilache,

Referitor  la  solicitarea  dumneavoastră,  înregistrată  în  Ministerul  Investițiilor  și  Proiectelor
Europene cu nr. 79853/DC/12/08/2021, vă comunicăm următoarele:

Prin PNRR, procesul de finanțare este diferit în comparație cu Fondurile Europene Structurale și
de Investiții din cadrul Politicii de Coeziune. Specificul PNRR este cel al suplimentării bugetare
pentru  acele  intervenții  care  se  încadrează  în  prioritățile  Mecanismului  de  Redresare  și
Reziliență și acestea sunt eligibile începând din data de 1 februarie 2020. Prin urmare, odată ce
această investiție este inclusă în PNRR ea va putea fi finanțată,  atât timp cât jaloanele și
țintele stabilite vor fi respectate întocmai. 

Pentru a putea ajunge la rezultatele așteptate, în termen, unele dintre investiții deja trebuie
să demareze, chiar dacă Planul încă nu a fost încă aprobat (este cazul autostrăzii A7, dar și al
procesului de emitere a cărții electronice de identitate).

Finanțarea va fi efectuată după îndeplinirea jaloanelor și țintelor agreate cu serviciile Comisiei
Europene.

Pentru a fi posibile toate acestea, esențial a fost ca această investiție să fie cuprinsă în PNRR.
În cadrul componentei 7, emiterea cărții electronice de identitate este considerată ca fiind o
investiție esențială pentru digitalizarea serviciilor  publice.  Prin urmare, această investiție a
rămas în plan și pentru ea s-au stabilit jaloane și ținte specifice. Acestea sunt incluse în anexa
privind Decizia de Implementare a Consiliului (CID). 

Referitor la întrebările 1 și 3: Așa cum am precizat mai sus, investițiile prinse în PNRR, care
îndeplinesc regulile Mecanismului și care îndeplinesc jaloanele și țintele vor putea fi decontate
odată cu primele fonduri care vor intra pe PNRR. MIPE va analiza împreună MAI si MCDI dacă vor
putea fi incluse la decontare și costurile proiectului pilot precum și costurile pentru extinderea
la nivel național a CEI în 2022. 

Referitor la întrebarea 4: PNRR este în prezent în proces de finalizare și va fi  aprobat de
Comisia Europeană în luna septembrie, așa cum a fost anunțat deja și reconfirmat în mai multe
rânduri de către ministrul Cristian Ghinea.
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Referitor la întrebarea 5:  Investițiile prinse în PNRR, care îndeplinesc regulile Mecanismului și
care îndeplinesc jaloanele și țintele vor putea fi decontate odată cu primele fonduri care vor
intra prin acest mecanism, adică prefinanțarea de 1,9 miliarde euro, ce ar urma să fie virată
României după aprobarea oficială a PNRR.

Vă mulțumim pentru solicitare,

Echipa de comunicare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
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