
 
 

 

AGENDA 

 

Mecanismul de redresare și reziliență. Sprijin pentru tranziția digitală 

 
10 decembrie, ora 11:00 (ora României) 

- eveniment online – 

 

 https://www.facebook.com/EPIO.Romania   

 https://www.facebook.com/Comisia.Europeana.in.Romania   

 https://www.youtube.com/EPLORomania  

Moderator: Marian HURDUCAȘ, consultant de marketing și strategie de comunicare 

 

11:00 - 11:10 - Cuvânt de deschidere 

Mădălina Beatrice MIHALACHE, Șefa Biroului Parlamentului European în România 

Ramona CHIRIAC, Șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România 

 

11:10 - 11:40 – Tranziția digital: element cheie al Mecanismului de redresare și reziliență 

• Siegfried MUREȘAN, Membru al Parlamentului European, Grupul Partidului 

Popular European, membru al Comisiei pentru bugete 

• Victor NEGRESCU, Membru al Parlamentului European, Grupul Alianței Progresiste a 

Socialiștilor și Democraților, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură și educație 

Benefiicind de cel puțin 20% din bugetul Mecanismului de redresare și reziliență, sprijinul 

acordat tranziției digitale reprezintă un element cheie al celui mai mare pachet de stimulente 

finanțat vreodată în Europa. Pentru a sprijini economiile statelor membre să își revină după 

criza provocată de pandemia de COVID-19, investițiile și reformele în sectorul digital vor crea 

noi locuri de muncă și vor descătușa potențialul latent de creștere economică pe întreg 

continental european. Ce trebuie însă să facă statele membre pentru a beneficia pe deplin de pe 

urma oportunităților inerente tranziției digitale? 

https://www.facebook.com/EPIO.Romania
https://www.facebook.com/Comisia.Europeana.in.Romania
https://www.youtube.com/EPLORomania


 
 

11:40 - 12:10 - Sesiune de întrebări și răspunsuri 

12:10 - 12:40 – Tranziția digitală a României: 21% din Planul Național de Redresare și 

Reziliență  

• Bianca MUNTEAN, coordonator, Transilvania Digital Innovation Hub 

Planul de Redresare și Reziliență al României. aprobat de Comisia Europeană în 27 septembrie, 

prevede un buget de peste 6 miliarde de euro, pentru finanțarea reformelor și investițiilor în 

domeniul digital (21% din valoarea totală). Digitalizarea administrației publice, a IMM-urilor și 

a întreprinderilor mari, introducerea la scară largă a noii cărți de identitate electronice precum 

și investiții masive în digitalizarea educației și sănătății sunt doar câteva dintre prioritățile ce 

vor beneficia de finanțare. Care sunt pașii următori și ce trebuie să facă România pentru ca 

tranziția sa digitală să fie un proces încununat de succes? 

12:40 - 13:00 – Sesiune de întrebări și răspunsuri 

13:00 - 13:10 – Cuvânt de încheiere din partea invitaţilor 


