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CADRUL MULTIANUAL

POLITICĂ DE 
COEZIUNE

30,5 MLD.

POLITICĂ 
AGRICOLĂ

19,34 MLD.

FACILITATEA DE 
REZILIENȚĂ ȘI 
RELANSARE

30,46 MLD.
(GRANTURI
13 MLD.)

REACT EU 
1,3 MILIARDE 
EUR

PNRR – PROGRAMUL 
NAȚIONAL REZILIENȚĂ 
& REFORME 2021- 2026 

DESPRE REACT EU:

PNRR este un pachet de investiţii publice și reforme. Aceste reforme 
și proiecte de investiţii publice trebuie puse în aplicare până în 2026.
PNRR are la bază 6 piloni principali:

  1.  Tranziţia spre o economie verde;

  2.  Transformarea digitală;

  3.  Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;

    4.  Coeziunea socială și teritorială;

  5.  Sănătate și rezilienţă instituţională;

  6.  Copii, tineri, educaţie și competenţe.

Facilitatea React EUR  se va concentra pe susţinerea locurilor de muncă, 
a IMM-urilor, precum și pe stabilirea unor baze viabile pentru tranziţiile 
digitale și verzi și pentru o redresare socio-economică durabilă

Se urmarește menţinerea unei rate anuale de absorbţie care să conducă 
către o absorbţie de 100% la sfârșitul anului 2023

În cadrul facilităţii ReactEU se acordă ajutoare de stat pentru IMM-uri

RReact EU poate veni în completarea bugetului iniţial al schemelor de 
ajutor de stat pentru IMM-uri, sau conform noilor declaraţii ale 
autorităţilor, chiar finanţarea schemei M3 de investiţii susţinută iniţial 
din Programul Operaţional Competitivitate. Această măsură de susţinere 
a investiţilor pentru IMM-uri prevedea acordarea de ajutoare de stat de 
până la 200,000 EUR/proiect.
 



PNRR – PENTRU 
IMM-URI 2021-2026
BUGETUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI 
ESTE APP 2,2 MILIARDE EURO

A. Garanţii de portofoliu sau garanţii 
individuale 
1. Garanţii de portofoliu pentru solvabilitate, acţiune 
climatică și eficienţă energetică – circa 550 milioane euro 
pentru IMM-uri și mid-caps

2. Instrument de capital de risc pentru IMM-uri  – circa 500 
milioane euro pentru IMM-uri și mid-caps

33. Fond de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică și 
alte domenii de interes – circa 300 milioane euro pentru 
întreprinderi mari.

B.  Scheme de granturi în cadrul 
diferitelor componente:
4. Digitalizarea IMM-urilor – fonduri nerambursabile, 
schemă administrată de MIPE – circa 200 milioane euro.

5. O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor 
românești: circa 35 milioane euro. Implementată de MIPE, 
cu sprijinul Bursei de Valori București.

66. Diverse scheme de sprijin pentru stimularea 
competitivităţii, cu accent pe inovare și crearea de 
tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată 
de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

77. Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii 
regenerabile: circa 200 milioane euro (suma este în 
negociere la acest moment). Implementată de Ministerul 
Energiei.

88. Diverse scheme de sprijin pentru investiţii semnificative, 
în special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în 
zona de producţie: circa 200 milioane euro. Implementată 
de Ministerul Finanţelor.



POLITICA DE COEZIUNE 
30,5 MILIARDE EUR
Cinci priorităţi investiţionale:
Investiţiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 
priorităţi li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în 
funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre.

Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, 
transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici 
și mijlocii;

Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare 
a Acordului de la Paris și investiţii în tranziţia energetică, 
energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 
climatice;

Europă Europă conectată, cu reţele strategice de transport și 
digitale;

Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea calităţii locurilor de muncă, 
a învăţământului, a competenţelor, a incluziunii sociale și a 
accesului egal la sistemul de sănătate;

Europă mai apropiată de Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea 
strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 
dezvoltării urbane durabile în UE.

Printre obiectivele de finanţare în 
cadrul POLITICII DE COEZIUNE sunt 
următoarele:

IMM, digitalizare în cadrul POR – Programul Operaţional 
Regional

Smart specialization și transfer tehnologic, inovare

Urban mare/mic – infrastructură – socială, educaţională, 
mobilitate, etc., eficienţă energetică în clădiri, turism, 
patrimoniu cultural, digitalizare servicii publice 
locale/soluţii smart city

RReţea de transport judeţeană, regională (descărcări 
autostradă, conectivitatea la reţeaua de baza - CORE TEN-T, 
doar în condiţiile respectării concentrării tematice și a 
existenţei sumelor disponibile pentru OP 3)

ITI (Regiunea Sud-Vest - Valea Jiului, Regiunea Sud-Est) 

Capacitatea administrativă pentru beneficiari (parţial OP1: 
descoperire antreprenorială, pregătire proiecte)



POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC)
BUGETUL PAC 2021-2027 
Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR, din care: 
  
  13,5 miliarde este destinată plăţilor directe 
  363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieţei 
  (FEGA) 
    6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR)

În cadrul PAC a fost elaborat un Plan Naţional de Tranziţie pentru perioada 2021 – 2022 prin care se vor aloca în această perioadă app 2,8 
miliarde EUR. În acest an sunt prevăzute următoarele:

125 milioane euro

110 milioane euro

100 milioane euro

240 milioane euro
  
60 milioane euro

75 milioane euro75 milioane euro

50 milioane euro

760  milioane euro 

achiziţii simple și echipamente de irigaţii în fermă

procesare și condiţionare în fermă, marketing, în sectorul vegetal și sectorul zootehnic (fără 
legume și cartofi)

legume și cartofi - achiziţii de utilaje, instalaţii de irigaţii, producţie primară, condiţionare, 
marketing)

zootehnic (fără procesare)

zzootehnic în zone montane (fără procesare)

tineri fermieri, achiziţii utilaje

legume și cartofi (procesare, condiţionare, marketing)

TOTAL



BANCA TRANSILVANIA SIMPLIFICĂ ACCESAREA 
FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE

COFINANŢARE ȘI CONSULTANŢĂ PENTRU ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE:

 simplu
 rapid
 personalizat

SOLUŢII DE FINANŢARE:

Credit pentru investiţii – asigură contribuţia clientului la proiect; se dimensionează în funcţie de proiect și de
capacitatea firmei de a rambursa

Credit punte (finanţarea nerambursabilă) – asigură implementarea investiţiei până la momentul încasării sumelor nerambursabile

Scrisoare de garanţie bancară – SGB (prefinanţare sau avans) – pentru a putea beneficia de avans în vederea demarării investiţiei

Credit pentru finanţarea TVA proiect

Scrisoare de Scrisoare de confort – dacă este cazul - asigură dovada capacităţii financiare a clientului; Pentru eliberarea acesteia nu se constituie 
garanţii


