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Elementele cheie ale abordării 
USR PLUS  sunt următoarele:

1. Accent pe reforme – PNRR nu este un 
bancomat care să regleze deficitul buge-
tar, ci alocările trebuie să vizeze reforme 
importante în domenii cheie cum ar fi să-
nătatea, educația, copiii și tinerii, econo-
mia, mediul, administrația publică etc.

2. Tranziția verde trebuie să pună un ac-
cent major pe reformele în gestiunea pă-
durilor, pe inovare în domeniul energiei 
și a materialelor noi reutilizabile/recicla-
bile pentru a impulsiona decarbonizarea 
economiei, pe energia regenerabilă, pe 
reforme în managementul deșeurilor și 
pentru dezvoltarea economiei circulare, 
pe combaterea poluării și pe eficiență 
energetică, luând în calcul și punerea 
în practică a noului val al renovării. Evi-
dent, USR PLUS susține și investițiile în 

A. Planul 
Național de 
Redresare 
și Reziliență 
(PNRR)
USR PLUS  propune 6 domenii majore pen-
tru PNRR: tranziție verde, transformare 
digitală, competitivitate, social, reziliență 
instituțională și sprijin pentru noua 
generație, în linie cu cerințele Regulamen-
tului Mecanismului pentru Redresare și 
Reziliență (MRR) aflat în negociere finală 
între Consiliu și Parlamentul European.

Domeniu Suma alocată % 

TRANZIȚIE VERDE ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 15.574.340.000,00 47%

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI INOVARE 8.870.000.000,00 27%

SĂNĂTATE, EDUCAȚIE, SERVICII SOCIALE 3.950.000.000,00 12%

REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 2.310.000.000,00 7%

NOUA GENERAȚIE – COPII & TINERI 2.300.000.000,00 7%

TOTAL 33.004.340.000,00 100%

TRANSFORMARE DIGITALĂ
– cumulat transversal din celelalte 5 domenii 6.600.000.000,00 20% 
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transport durabil, având în vedere anga-
jamentul ferm de a construi autostrăzile 
atât de mult așteptate pentru conectarea 
țării, dar și modernizarea transportului fe-
roviar, o alternativă nepoluantă de trans-
port dezvoltată intens în ultima perioadă 
în Europa de vest.

3. Transformarea digitală trebuie pri-
vită transversal, cu elemente clare de 
investiții și reforme în toate celelalte do-
menii. În contrast cu versiunea prezenta-
tă public anterior de Guvern, USR PLUS  
prioritizează sectorul digital ca fiind cri-
tic pentru dezvoltarea României și alocă 
20% din PNRR pentru acest domeniu, res-
pectând astfel și cerința Regulamentului 
MRR. Investițiile și reformele în sectorul 
digital presupun angajamente pentru 
soluții digitale inovative pentru com-
baterea poluării și eficiență energetică, 
în telemedicină, în educație online, în 
digitalizarea administrației publice și 
promovarea cetățeniei digitale, în acces 
la internet pentru toți cetățenii, în acces 
la finanțare și dezvoltarea de afaceri în 
domeniul digital și nu în ultimul rând în 
competențe digitale, în special pentru 
tineri.

4. USR PLUS  crede în contribuția cheie a 
sectorului privat la relansarea economiei 
și alocă mai mult de un sfert din finanțare 
domeniului de competitivitate economi-
că, cu un accent clar pe stimularea acce-
sului la finanțare pentru antreprenori și 
IMM-uri prin instrumente financiare flexi-
bile, dinamice, ușor de accesat și atracti-
ve, pe dezvoltarea industriilor viitorului 
și poziționarea României în avangarda 
industrială și de inovare a Europei, pe 
industria de îngrijire, ca răspuns la pro-
vocările demografice europene, pe spri-
jinirea fermierilor mici și mijlocii în me-

diul rural,  pe cercetare-dezvoltare. 

5. Un element cheie al alocării propuse 
de USR PLUS pentru creșterea accesu-
lui la finanțare a sectorului privat este 
reformarea ecosistemului financiar prin 
înființarea Băncii Naționale de Dezvol-
tare (BND) ca one-stop-shop al sprijinu-
lui pentru antreprenori.  BND va fi consti-
tuită prin preluarea/comasarea activității 
de garantare/contragarantare derulată 
de EXIMBANK, Fondul Național de Garan-
tare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
(FNGCIMM) și Fondul Român de Contra-
garantare (FRC). BND, cu sprijinul direct 
al Băncii Europene de Investiții (BEI) și fo-
losind complementar și instrumentele fi-
nanciare din cadrul Programului InvestEU, 
va dezvolta patru linii mari de sprijin:

��Granturi pentru afaceri inovative ale 
IMM/investiții în tehnologie/start-up-
uri

�� Subvenții de dobândă pentru îm-
prumuturi de dezvoltare a afacerilor

��Garanții pentru dezvoltarea afaceri-
lor

��Dezvoltarea de fonduri de equity 

În acest mod, o alocare de 5 mld de euro 
va putea fi multiplicată, folosind instru-
mente financiare, până la 34,5 mld 
de euro, deci de aproape 7 ori. Această 
abordare inovativă va permite practic să 
avem la dispoziția sectorului privat un ac-
ces la finanțare chiar mai mare decat în-
treg bugetul PNRR. Aceasta înseamnă din 
perspectiva USR PLUS revoluția bunei 
finanțări pentru sectorul privat, în care 
banii nu sunt aruncați cu elicopterul, ci 
multiplicați prin dezvoltarea sustenabilă 
a ecosistemului financiar din România. 
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6. Sectoarele de sănătate și educație 
sunt prioritare pentru USR PLUS, având 
o alocare dedicată cumulată de cca 10%, 
concentrată pe investiții în infrastructu-
ră pe de-o parte, dar și în reforme critice, 
cum ar fi prevenția în sănătate, accesul 
la serviciile medicale cat mai aproape 
de casa în rural și în urbanul mic, acce-
sul la medicamente esențiale, digitali-
zarea sistemului de sănătate, accesul la 
educație în mediul rural și în rândul gru-
purilor vulnerabile, promovarea pro-
gramului școlar de la 8 la 5, incluzând 
masa caldă oferită la școală și sprijinul 
dedicat pentru progresul diferențiat al 
elevilor după orele formale și promova-
rea educației informale și a STEM.

7. Agenda legată de coeziune socială 
este în viziunea USR PLUS  crucială pentru 
următorii ani, atât prin prisma impactului 
mult mai mare al crizei COVID asupra per-
soanelor vulnerabile (copii, tineri, vârst-
nici, persoane cu dizabilități, persoane 
cu venituri reduse etc.), cât și ținând cont 
de realitatea din România, unde 1 din 3 
români (31,2% din populație) trăiește în 
condiții de sărăcie precară sau risc de ex-
cluziune socială. Fondurile din Politica 
de Coeziune sunt complet insuficiente, 
fiind nevoie de o suplimentare serioasă 
care să susțină sectoarele prioritare de 
sănătate și educație, dar și serviciile so-
ciale, inclusiv prin susținerea implemen-
tării reformei adoptate prin lege în 2016 
și abandonată de guvernările ulterioare 
referitoare la Venitul Minim de Incluziune 
(VMI). O prioritate este și recunoașterea 
meritului societății civile în sprijinirea 
românilor aflați în vulnerabilitate, precum 
și a rețelelor de voluntari, mai ales pe pe-
rioada pandemiei – de aceea propunem 
crearea Corpului Român de Solidaritate 

și Creștere (CRESC), prin care să sprijinim 
dezvoltarea unor astfel de programe cu 
rezultate deja recunoscute, precum și a 
voluntariatului, mai ales în rândul tine-
rilor. Evident este esențială coordonarea 
măsurilor sociale din cadrul PNRR cu cele 
din viitorul Program Operațional Inclu-
ziune și Demnitate Socială, în așa fel în-
cât finanțările să fie complementare și să 
poată fi acordate pentru proiecte integra-
te, cu impact inclusiv pe termen mediu și 
lung, nu doar imediat.

8. O prioritate clară pentru USR PLUS  
este investiția în copiii și tineri, în noua 
generație care a fost atât de puternic lo-
vită în perioada pandemiei – de la acce-
sul la educație sau la un loc de muncă, 
până la incertitudine și impactul psihic 
al restricțiilor de socializare și mobilitate. 
Reformele propuse pentru implementa-
rea Garanției pentru Copii și a Garanției 
pentru Tineri sunt susținute de o alocare 
financiară de minim 7%. Garanția pen-
tru copii vizează asigurarea accesului la 
educație, sănătate, nutriție corespun-
zătoare și condiții de locuire decente, în 
timp ce garanția pentru tineri vizează for-
marea de competențe în cadru formal sau 
la locul de muncă, încurajarea educației 
în sistem dual și a învățământului profesi-
onal în general, oferirea de sprijin pentru 
găsirea unui stagiu/internship, ucenicie și 
evident pentru un loc de muncă cât mai 
adecvat.

9. USR PLUS susține inovarea și 
investițiile în cercetare-dezvoltare ca 
fiind cheia pentru avansarea economiei 
românești pe lanțurile valorice, pentru 
generarea de valoare adăugată. În acest 
sens alocăm peste 12%pentru inovare, 
din care 1 mld euro în inovare în dome-
niul energiilor curate și a materialelor 
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noi și încă 3 mld euro pentru industriile 
viitorului și cercetarea publică. Vom în-
curaja parteneriatele productive dintre 
instituțiile publice de cercetare și me-
diul privat: vom privilegia cercetarea ex-
perimentală cu preluare directă a rezulta-
telor acesteia in economie ca instrument 
de creștere a competitivității IMM-urilor. 
 

Matricea de alocare a fondurilor PNRR 
propusă de USR PLUS se regăsește în 
Anexa 1.

 

B. Schimbări 
în structura 
instituțională  
de management   
a fondurilor  
europene.
 

Pentru a gestiona banii din PNRR, a fost 
desemnat Ministerul Fondurilor Europe-
ne, unde s-a creat o direcție nouă, încă 
nefuncțională. Decizia este una care ar tre-
bui să determine o reflecție serioasă asu-
pra modului în care gestionăm fondurile 
europene. Acest minister a fost înființat 
în 2013, luând de la ministerele de linie o 
parte dintre Autoritățile de Management 
(AM) (anterior, a funcționat pentru scurtă 
perioadă Ministerul pentru Afaceri Euro-
pene, care doar coordona AM-uri care erau 
la ministerele de linie). Această decizie de 

a centrali unele AM-uri a fost luată în ide-
ea că aveam o rată de absorbție mică. S-a 
plecat de la premiza că o centralizare și o 
singură decizie va aduce un salt serios și 
o coerență. De asemenea, că se va crea o 
oază de administrație performantă în Ro-
mânia.

Suntem în măsură, după 7 ani, să facem un 
bilanț al acestei decizii.

Anul 2013 era ultimul an nominal al pri-
mului buget multianual european: 2007 – 
2013 (am putut folosi banii până în 2016, 
pe regula N+3). În 2013, rata de absorbție 
era de 33%. De la această rată s-a plecat în 
decizia că e nevoie de a duce AM-urile într-
un singur minister.

Astăzi, în 2020, în ultimul an nominal al 
celui de-al doilea buget european (2013 – 
2020, putem folosi banii până în 2023), rata 
de absorbție este 38%. 5% este diferențe 
structurală – un impuls neglijabil, care pu-
tea fi dat și de simpla inerție a învățării. Cre-
dem că e un eșec sistemic, MFE nu a dus la 
un salt cantitativ.

În loc să se creeze o oază de administrație 
performantă, s-a creat o instituție care fa-
vorizează birocratismul și preferă proiecte 
care pot ”arde” rapid banii europeni, și o 
pătură de funcționărime atrasă de sporul 
de 75%. În loc să fie acordat individual pe 
bază de merit, îl primește toată lumea, deci 
a ajuns o atracție pe promovarea politizată 
în funcție. Nici politizarea extremă nu a fost 
ocolită – este șocant exemplul recent cu 
contractul de termoficare de la București 
ținut cinci luni blocat la MFE ca să fie sem-
nat imediat după alegerile locale. Cu alte 
cuvinte, MFE nu e mai bun care restul 
administrației, nu a adus nici un salt canti-
tativ, în schimb a devenit o piedică în folo-
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sirea rapidă, flexibilă și cu impact a fonduri-
lor europene de către restul administrației 
centrale.

MFE are două funcții:

�• Una transversală: programare, 
acreditare (desemnare), urmărirea 
condiționalitățile ex-ante (”favorizante”, 
în limbajul noului regulament european) 
certificare, audit (ultimele două le împar-
te cu alte instituții).

�• Cheltuirea efectivă a banilor europeni 
pentru obiective de politici sectoriale.

Propunem desființarea MFE sau reducerea 
acestuia la primul rol, prin transformarea 
într-o agenție aflată la Centrul Guvernului. 
MFE nu își face bine prima funcție pentru 
că nu are greutatea politică necesară ca să 
impună restului ministerelor anumite deci-
zii – ministrul de la MFE e responsabil pen-
tru acțiuni pe care trebuie să le facă alții, 
deci nu le face nimeni.

În schimb, banii care ar trebui să fie la mi-
nisterele de linie sunt la MFE, de unde apa-
re o competiție permanentă sau, și mai rău, 
funcționează programe separate pentru 
exact aceleași acțiuni, unele cu bani euro-
pene, altele cu bani naționali.

Ce propunem:

1. Utilizarea fondurilor europene pen-
tru finanțarea rapidă și coerentă a po-
liticilor guvernamentale - Desființarea 
MFE și poziționarea AM-urilor la minis-
terele de resort pentru un management 
integrat al fondurilor (europene și bu-
get de stat) în finanțarea politicilor sec-
toriale;

2. Managementul centralizat și coordo-
nat al Planului Național de Redresare 
și Reziliența de la nivelul Centrului Gu-

vernului – finanțarea rapidă, fără proce-
duri birocratice excesive a priorităților de 
investiții și reformelor în consonanță cu 
prioritățile Guvernului și obiectivele eu-
ropene.

Argumente:

a.  Contextul macroeconomic este 
foarte dificil. Deficitul se îndreaptă spre 
10% din PIB și, în contextul efectelor crizei 
sanitare va fi o presiune bugetară foarte 
mare. În condițiile în care nu se accepta 
creșterea impozitării sau reduceri sala-
riale în sistemul public, pe langa o re-
ducere a aparatului birocratic (agenții, 
autorități care vor fi desființate/consoli-
date) o absorbție sporită și rapidă a fon-
durilor europene devine o condiție sine 
qua non pentru menținerea unui echili-
bru bugetar. 

b. Soluția gândită acum câțiva ani pri-
vind înființarea MFE care să coordone-
ze fondurile europene pentru a mări 
absorbția nu a dat rezultatele scontate; 

c. MFE a dezvoltat, într-un mod na-
tural, o capacitate de gestionare de 
fonduri axata pe o puternica logica de 
proiect, cu proceduri birocratice care 
vizează o conformare administrativă în 
detrimentul unei abordări axate pe ur-
mărirea impactului. Proiectele finanțate 
sunt de multe ori decuplate de agenda 
politicilor publice guvernamentale. Cu 
alte cuvinte facem proiecte respectand 
un cadru procedural inflexibil fără sa 
atingem rezultate concrete și fără a ge-
nera un impact sustenabil în sectoarele 
pe care ar trebui sa le susținem. Faptul 
șocant că banii de criză pentru spitale și 
personal medical sunt în cea mai mare 
parte blocați în proceduri birocratice e un 
exemplu relevant.
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d. Reformarea MFE și schimbarea 
abordării ar necesita un timp prea 
mare, generand o rezistență puternică 
din partea sistemului existent. Nu avem 
acest timp la dispoziție. Este momentul 
unei schimbări de paradigmă în care 
fondurile europene sunt privite ca mij-
loc pentru atingerea obiectivelor de po-
litici publice și nu obiectiv în sine.

e. Ministerele de resort au capacitatea 
de dezvoltare de politici sectoriale și își 
pot crește capacitatea în sfera fondurilor 
europene. Expertiza sectoriala este la 
nivel ministerial iar utilizarea integrată 
fondurilor bugetare și fondurilor eu-
ropene permite ca politicile publice sa 
beneficieze în mod real de acest aport 
de resurse atat de necesar în contextul 
actual.

Nota bene:

Actualul guvern a dat deja Autoritatea de 
Management Transport la Ministerul Trans-
porturilor – nu discutăm acum situația ciu-
dată că un ministru MFE ”eliberează” un 
singur AM, acolo unde are post de director 
blocat pentru el însuși. Acest gen de deci-
zie arată însă că sistemul este victimă a feu-
delor administrative. Dacă actualul guvern 
a pornit deja pe drumul trecerii AM-urilor 
la ministerele de linie, nu există vreun mo-
tiv pentru care această reformă să nu fie 
completă.

Restul AM-urilor pentru 2020 - 2027 au fost 
create în oglindă cu ministerele de linie: 
vom avea AM Sănătate care poate fi mutat 
la Ministerul Sănătății, AM Incluziune Soci-
ală care poate fi mutat la Ministerul Muncii, 
AM Dezvoltare Durabilă care poate fi mu-
tat la Ministerul Mediului. 

Programe operaționale 
2021-2027 (pregătite de 
guvernele PSD și PNL)

Minister

Programul Operațional 
Tranziție Justă (POTJ) 

Acum MFE
Ar putea fi dat la Minister Dezvoltare Regionala

Programul Operațional  
Dezvoltare Durabilă (PODD)

(poate fi mutat la) Ministerul Mediului

Programul Operațional  
Transport (POT) 

(deja mutat la) Ministerul Transporturilor

 Programului Operațional 
Creștere Inteligentă,  
Digitalizare și Instrumente 
Financiare (POCIDIF) 

(poate fi mutat la) Ministerul  Comunicațiilor ( acum inclus 
in Transporturi)  și Cercetării (acum inclus în Educație)

Programul Operațional  
Sănătate (POS) 

(poate fi mutat la) Ministerul Sănătății
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f.  Mecanismul de Redresare și 
Reziliență (MRR)1 este un fond sepa-
rat gandit la nivel European în maniera 
distinctă de fondurile de coeziune (ceea 
ce numim de obicei ”fonduri europene”). 
Trebuie evitată situația în care procedu-
rile complexe cu care MFE este obișnuit 
sa fie aplicate pentru PNRR. Este nevoie 
de un sistem flexibil si rapid care sa finan-
teze investitii deja pregatite si sa sprijine 
reforme structurale.

g. Pe cât posibil și PNRR și celelalte 
programe operaționale ar trebui sa fie 
orientate spre degrevarea bugetului de 
stat și finanțarea atat a cheltuielilor de 
investiții cât și a cheltuielilor legate de 
reformele importante pentru România.

h. La nivel european MRR este gesti-
onat de Secretariatul General al Comi-
siei Europene, și nu de un anumit Di-
rectorat General (e.g. DG ECFIN sau DG 
REGIO), tocmai pentru a sublinia aborda-
rea diferită. Și la nivel național ar trebui 
să replicăm această abordare. Centrul 
Guvernului (Cancelarie/SGG) este din 
punct de vedere instituțional cel mai 
bine plasat pentru exercitarea unei co-

1  Recovery and Resilience Facility (RRF);

Programul Operațional 
Educație și Ocupare (POEO) 

(poate fi mutat la) Ministerul Educației  - Educația
Ministerul Muncii – Ocuparea

Programul Operațional  
Incluziune și Demnitate  
Socială (POIDS) 

(poate fi mutat la) Ministerul Muncii

Programe Operaționale  
Regionale 

Acum la Ministerul Dezvoltării Regionale

Programul Operațional 
Asistență Tehnică 

Acum MFE, nu se justifică existența unui PO separat,  
ci axe de AT pentru fiecare program

ordonări coerente a politicilor susținute 
prin PNRR.  Mai mult de atat, exemplul 
altor state europene arată ca PNRR sunt 
coordonate de la nivelul Centrului Guver-
nului.

i. În perioada imediat următoare este 
nevoie de o capacitate solidă și puterni-
ca de negociere cu Comisia Europeană 
pentru finanțarea investitiilor și reforme-
lor din PNRR. Un membru al Guvernului 
de la nivelul Centrului Guvernului (vice-
premier/secretar de stat coordonator al 
Primului Ministru) ar putea să își asume 
acest rol.
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Anexă: Alocarea PNRR pe domeniile  
de reforme și investiții 

Pilon /
domeniu

Sub 
domeniu

Interventie Buget investitii 
(EURO)

(%)

T
R

A
N

Z
IT

IE
 V

E
R

D
E

 S
I S

C
H

IM
B

A
R

I C
L

IM
A

T
IC

E

1.
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

 D
U

R
A

B
IL

1. Rutier: Autostrazi si drumuri expres (TEN-T) 3.544.340.000,00

2. Rutier: Variante Ocolitoare si conexiuni  
municipii resedinta de judet la reteaua TEN-T 1.000.000.000,00

3. Feroviar: investitii in cale ferata 2.800.000.000,00

4. Feroviar: investitii in material rulant 350.000.000,00

5. Metrou: investitii in cale de rulare,  
material rulant 1.580.000.000,00

din care dedicate sectorului digital 185.486.800,00

SUBTOTAL  TRANSPORT DURABIL 9.274.340.000,00

2.
 P

A
C

T
U

L
 E

C
O

LO
G

IC

1. Împădurim România 1.000.000.000,00

2. Investitii in energie regenerabilă 1.000.000.000,00

3. Investitii in cercetare-dezvoltare-inovare  
în domeniul tehnologiilor noi de producere si 
stocare a energiei, materiale noi,  
economie circulară

1.000.000.000,00

4. Fără gunoaie în natură  
- managementul deșeurilor 500.000.000,00

5. Investiții în combaterea poluării aer, apă, sol, 
inclusiv prin investiții în digital  
(senzori/smart cities etc)

1.000.000.000,00

6. Valul Renovării - invesiții în eficiență  
energetică, reabilitări sisteme termice,  
combaterea sărăciei energetice

1.800.000.000,00

din care dedicate sectorului digital 1.000.000.000,00

SUBTOTAL PACTUL ECOLOGIC 6.300.000.000,00

TOTAL PILON I 15.574.340.000,00 47,2%
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O

C
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L
E 1.

 S
A

N
A

TA
T

E

1. Infrastructură sanitară modernă 1.000.000.000,00

2. Stimulente pentru a ne mentine sanatosi,  
nu bolnavi - Îmbunătățirea stării de sănătate  
a românilor

400.000.000,00

3. Medic și pacient, la un click distanță - Fond 
Național de Inovație în Sănătate prin care  
să fie stimulată dezvoltarea  
de soluții digitalizate și de telemedicină

250.000.000,00

4. Acces garantat la medicamente esentiale 250.000.000,00

din care dedicate sectorului digital 250.000.000,00

SUBTOTAL SANATATE 1.900.000.000,00

2.
 E

D
U

C
A

T
IE

1. Infrastructură scolară modernă,  
inclusiv campusuri educaționale  
pentru bazinele rurale

500.000.000,00

2. Școala de la 8 la 5, masă caldă  
și școală după școală 440.000.000,00

3. Sprijin pentru școala online 250.000.000,00

4. Investiții în educația non-formală,  
inclusiv în muzee și centre de știință 60.000.000,00

din care dedicate sectorului digital 250.000.000,00

SUBTOTAL EDUCATIE 1.250.000.000,00

3
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L

Ă

1. Protecție socială și muncă legală în domeniul 
serviciilor 100.000.000,00

2. CRESC - Corpul Român de Solidaritate  
și Cooperare 100.000.000,00

3. Implementarea Venitului Minim  
de Incluziune 600.000.000,00

SUBTOTAL COEZIUNE 800.000.000,00

TOTAL PILON II 3.950.000.000,00 12%
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1. Digitalizarea instituțiilor publice  
& Cetățenie digitală & Internet pentru toți 1.500.000.000,00

2. Reziliență în situații de urgență 310.000.000,00

3. Un viitor pentru cultura independenta  
și patrimoniul cultural 500.000.000,00

SUBTOTAL REZILIENȚĂ 2.310.000.000,00

TOTAL PILON III 2.310.000.000,00 7,0%
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1. Crearea și capitalizarea Băncii Naționale de 
Dezvoltare ca one-stop-shop al sprijinului acce-
sului la finanțare pentru antreprenori  
care ar urma să genereze:

5.000.000.000,00

1.1 Granturi pentru afaceri inovative ale IMM/ 
investiții în tehnologie/start-up-uri  
(x2 coeficient multiplicare)

1.000.000.000,00

1.2 Subvenții de dobândă pentru împrumuturi 
de dezvoltare a afacerilor (x10 coeficient  
multiplicare)

1.000.000.000,00

1.3 Garanții pentru dezvoltarea afacerilor  
(x4 coeficient multiplicare) 2.500.000.000,00

1.4 Dezvoltarea de fonduri de equity  
(x5 multiplicare) 500.000.000,00

Total investiții generate 34.500.000.000,00

din care dedicate soluțiilor/afacerilor digitale 2.000.000.000,00

SUBTOTAL ACCES LA FINANȚARE 5.000.000.000,00
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1. Investiții în industriile viitorului  
- Dezvoltarea României prin investiții  
în industrii și ecosisteme strategice la nivel 
european, inovare și avantaje competitive  
la nivel local

2.750.000.000,00

2. Lider european în industria de îngrijire 500.000.000,00

3. „Clasa de mijloc la sate”:  
susținerea fermierilor mici și mijlocii 370.000.000,00

4. Investiții în cercetarea publică & universitară 250.000.000,00

din care dedicate sectorului/solutiilor/inovarii 
digitale 1.000.000.000,00

SUBTOTAL INDUSTRIILE VIITORULUI 3.870.000.000,00

TOTAL PILON IV 8.870.000.000,00 26,8%

N
O

U
A

 
G

E
N

E
R

A
Ț

IE

1.
 IN

V
E

S
T

IȚ
II 

ÎN
 

C
O

P
II,

 T
IN

E
R

I Ș
I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Ț
E

 
P

E
N

T
R

U
 V

IIT
O

R

1. Garanția pentru copii - acces la educație, 
sănătate, nutriție, locuire - inclusiv Programele 
naționale ”Fiecare copil la grădiniță” 
și ”Școală pentru toți”

1.300.000.000,00

2. Garanția pentru tineri  
- investiții în competențe/acces la piața muncii 1.000.000.000,00

din care dedicate competențelor digitale 600.000.000,00

TOTAL PILON V 2.300.000.000,00 7,0%

TOTAL PNRR 33.004.340.000,00 100%
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6.600.000.000,00 20,0%


