România va rescrie Planul de recuperare și
reziliență până la sfârșitul lunii februarie
11 ianuarie 2021

Guvernul României va revizui Planul Național de Recuperare și Reziliență (PNRR) și va
dezvolta oa doua versiune până la sfârșitul lunii februarie, a anunțat ministrul fondurilor
europene Cristian Ghinea într-un interviu acordat canalului de știri Digi 24 pe 9 ianuarie.
Ghinea, membru al alianței USR-PLUS, spune că prima versiune, elaborată de partenerul
de coaliție PNL, nu se potrivește cu așteptările Comisiei Europene. România a venit cu
un plan axat pe infrastructură, în timp ce Comisia se așteaptă la mai multe proiecte în
domeniul decarbonizării (proiecte „verzi”) și digitalizare, a explicat Ghinea,
a raportat Economica.net .
Acesta va fi actul de echilibrare pe care România trebuie să-l urmeze, a adăugat el:
împingeți proiectele de infrastructură (altele decât cele din zona de transport feroviar care

se califică drept „verzi”) în timp ce elaborează proiecte și în zonele verzi și de digitalizare,
pentru a îndeplini recomandările CE.
Deoarece proiectele finanțate prin PNRR trebuie finalizate până în 2026, Ghinea a invitat
fiecare minister să trimită o listă de proiecte realiste și a îndemnat separat administrația
locală (municipalitățile) să se concentreze asupra proiectelor ecologice și de digitalizare
care pot fi finalizate în termenul stabilit.
Pot fi urmărite și reforme reale, cum ar fi o revizuire aprofundată a structurii beneficiilor
sociale cu scopul unei mai bune incluziuni, a comentat ministrul fondurilor europene.
România trebuie să cheltuiască cele 30 de miliarde EUR alocate în cadrul PNRR,
jumătate din acestea fiind formate din subvenții, iar cealaltă venind în împrumuturi ușoare,
până în 2026.
Săptămâna trecută, ministrul Ghinea l-a întâlnit pe președintele Klaus Iohannis sponsorul politic al PNRR - și a avut o „discuție deschisă și sinceră” despre elaborarea
unei strategii realiste care să fie acceptată de CE.
Fostul guvern liberal al României, condus de Ludovic Orban, a dezvaluit pe 26 noiembrie
prima versiune a Planului national de redresare si rezilienta. Documentul a stârnit la acea
vreme critica blocului reformist USR-PLUS și a ONG-urilor verzi.

Sursa: https://www.romania-insider.com/

