
www.mfe.gov.ro/pnrr 

FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? 
Ce recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada 
următoare 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 
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3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 Lb{¢L¢¦¤L!κhwD!bL½!¤L!κt9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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	Titlul Interventiei: Creșterea competitivității economiei românești, stimularea exporturilor și creșterea retenției personalului calificat și necalificat în România
	Descriere: În urma analizei programelor operaționale și a schemelor de ajutor de stat disponibile în prezent pentru sectorul privat (așa cum sunt ele definite în acest moment) am constatat că majoritatea programelor de finanțare se adresează IMM-urilor. Astfel accesul la finanțare al companiilor mijlocii din România cu cifra de afaceri sub 100 milioane Euro, prin încadrarea în categoria de companii mari din cauza fie a depășirii pragului de 249 angajați, fie din cauza legăturilor dintre companii, este restricționat. Singura posibilitate pentru finanțarea sectorului productiv este Schema de ajutor de stat instituită prin HG 807, schemă care pune accentul indirect pe crearea de noi locuri de muncă și nu pe eficientizarea producției prin retehnologizare, robotizare, automatizare, digitalizare și optimizarea schemei de personal.Efectele acestei lipse de finanțări pot fi observate în lanț, de la dificultăți în atragerea și reținerea în țară a forței de muncă calificate până la imposibilitatea de a moderniza activele. Este astfel direct afectată competitivitatea lor pe plan internațional și balanța exporturilor/importurilor României.Având în vedere: • Evoluția și transformările economice din ultimii ani și impactul crizei COVID-19 în modelele de afaceri din mai multe sectoare de activitate • Scăderea competitivității la export a produselor fabricate în România din cauza proceselor de producţie dependente în mare măsură de forța de muncă umană și a creșterii constante a costului forței de muncă și utilităților • Limitarea accesului la fonduri europene a companiilor mijlocii din România cu cifra de afaceri sub 50 milioane Euro prin încadrarea în categoria de companii mari din cauza fie a depășirii pragului de 249 angajați, fie din cauza legăturilor dintre companii • Modernizarea activelor și infrastructurii de producție are un impact direct în reducerea emisiilor de GESVă supunem atenției introducerea în PNRR a unei reforme care să susțină nevoia de retehnologizare și automatizare economiei românești pentru a rămâne competitivă pe piața europeană și mondială. Este necesară alocarea în PNRR a unui buget dedicat companiilor mijlocii (Mid Caps) cu număr de angajați între 250 - 1.000 și cifra de afaceri pană în 100 milioane Euro pentru a nu intra în concurență cu IMM-urile sau cu companiile mari (care au priorități de investiții și resurse financiare diferite).
	Group3: Choice1
	ProblRT: Deficitul de cont curent s-a deteriorat în anul 2019, pe fondul cererii interne puternice care susține importurile. Deficitul s-a datorat creșterii importurilor, mai rapid decât creșterea exporturilor.Pe fondul evoluțiilor pozitive din ultimii ani, se înregistrează în continuare un deficit de lucrători pe piața forței de muncă. România are una dintre cele mai scăzute rate de participare la forța de muncă din UE și se preconizează că populația va scădea de la 19,4 milioane până la 15 milioane.
	Group1: Choice3
	ProblST: (2020) Să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii(2020) Să atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare(2019) Să asigure îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale [...](2019) Să axeze politica economică în materie de investiții pe infrastructura de inovare [...]
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Investițiilor și Proiectelor EuropenePartener: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
	Beneficiari: Companii mijlocii (Mid Caps) definite astfel:- număr angajați între 250 - 1.000- cifra de afaceri până la 100.000.000 Euro  Parteneri:Universități/Licee/Școli profesionale - pentru furnizarea personaluluiOrganizații de cercetare-inovare - pentru soluții inovative de automatizare/robotizare/digitalizareIMM - furnizori pentru soluții de automatizare/robotizare/digitalizare
	2021: 0
	2022: 50000000
	2023: 100000000
	2024: 150000000
	2025: 150000000
	2026: 150000000
	Total: 600000000
	MetCost: 300 companii finanțatevaloare grant = 200,000 - 5,000,000 Euro/proiectvaloare medie grant = 2,000,000 Euro/proiectValoare totală = 600.000.000 Euro
	DescriereDetaliu: Finanțare prin grant pentru CAPEX necesar retehnologizării, automatizării, robotizării și digitalizării având ca obiective:1. Adaptarea modelelor de business la noile provocări economice și cele de pe piața muncii2. Reducerea emisiilor de carbon generate de procesele tehnologice/servicii actuale3. Creșterea competitivității la export a produselor fabricate în România4. Oportunitatea atragerii de fonduri europene pentru companiile mijlocii și mari5. Retenția personalului în România prin oferirea de pachete salariale mai mari și educație/evoluție la locul de muncăPrin:- achiziție active corporale + necorporale- construcții strict legate de fluxul de producție/servicii- pregătirea personalului implicat in operarea și utilizarea noilor tehnologii (training)- cheltuielile de marketing aferenteValoare grant = 200,000 - 5,000,000 Euro/proiect
	DescriereMatur: Pot fi selectate domenii aferente CAEN - clase de la 10 până la 32 Calendar propus: - 2021 - pregătirea ghidului solicitantului, schemei de ajutor de stat- Q1 2022 - apelul de proiecte- Q2 2022 - evaluare, contractare- Q3 2022 - start implementare proiecte contractate- Q3 2022 - 2025 - implementare proiecte contractateSistemul de evaluare propus este unul automatizat, bazat pe criterii de selecție obiective, care sunt bifate în aplicația dedicată, astfel:- pasul 1 - încărcarea aplicațiilor în platforma dedicată (vezi exemplul M3 - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) - pasul 2 - platforma calculează automat punctajul obținut și ierarhizează aplicațiile în funcție de punctaj. Platforma afișează aplicațiile care au intrat în buget și o listă de rezervă care să acopere 50% suplimentar față de bugetul inițial- pasul 3 - sunt evaluate dpdv al conformității și eligibilității doar acele aplicații acoperite de bugetul disponibil - pasul 4 - sunt contractate doar acele aplicații eligibile și conforme din lista inițială și din lista de rezervă până la atingerea unui grad de supracontractare de 120%Intervenția este matură și poate fi implementată până la finalul anului 2025.
	ModSprijin: Parteneri:- Universități/Licee/Școli profesionale - pentru furnizarea de programe de pregătire a personalului (incl. învățământ profesional în sistem dual)- Organizații de cercetare-inovare - pentru soluții inovative de automatizare/robotizare/digitalizare în companii, inclusiv transfer tehnologic al brevetelor/patentelor/invențiilor deja existente- IMM - furnizori pentru soluții de automatizare/robotizare/digitalizare
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice1
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice1
	Group11: Choice2
	Group12: Choice4
	DNSH: La întocmirea proiectului vor fi luate în considerare principiile de sustenabilitate pentru a realiza o investiție durabilă din punct de vedere al mediului și se va urmări folosirea unor materiale reciclabile, reutilizarea apei, folosirea energiei regenerabile și a luminii naturale. Vor fi aplicate principii precum maximizarea confortului uman și a productivității, maximizarea spațiului utilizabil, minimizarea costurilor de funcționare și a consumului de energie prin sisteme fotovoltaice și pompe de căldură, minimizarea cheltuielilor de investiție, minimizarea costurilor de întreținere.
	Targhets: Finanțarea a 300 de companii mijlocii până în anul 2025
	Milestones: - schema de ajutor de stat aprobată dedicata digitalizării și retehnologizării companiilor private - creșterea retenției de personal într-un interval de 5 ani- creșterea exporturilor într-un interval de 5 ani
	AlteUE: Intervenția contribuie la obiectivele stipulate în următoarele documente/inițiative ale UE:- Pactul Verde Europen- COMUNICARE A COMISIEI privind Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă COM(2017) 479 final - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 - Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),- Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),- Digital Economy and Society Index (DESI)- The digital Skills and Jobs coalition- Digital Services Act package- The pact for skills
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