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- Bine ați venit, ne bucurăm să avem dialogul periodic. Eu am să mă refer la programul de 

relansare economică. Știți foarte bine că l-am prezentat pe data de 1 iulie. Că elaborarea 

acestui program s-a făcut cu consultarea atât cât a fost posibil, în mod evident, consultarea 

mediului de afaceri, a actorilor din societatea civilă, sindicate, organizații neguvernamentale 

și el reprezintă răspunsul nostru la situația în care ne găsim și planul de reconstrucție rapidă 

a României. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt măsurile, ne-am angajat pentru o perioadă de 

timp record de 30 de zile, vom adopta actele normative necesare pentru implementarea 

măsurilor introduse. Situația este în felul următor: miliardul de euro a fost în prima lectură, 

obiectivul nostru este să-l adoptăm  în ședința de guvern de săptămâna asta, vineri. 350 de 

milioane capital de repornire, 550 de milioane granturi de investiții și 100 de milioane 

granturi pentru microîntreprinderi fără angajați, știți. În ceea ce privește schema de ajutor 

pentru susținerea plății chiriilor pentru comercianții din malluri e în curs de elaborare 

proiectul de act normativ. Am aprobat granturile către microîntreprinderi, granturile de 

50.000 până în 200.000 de euro,  doi- unu, pe axa doi- unu, supracontractare de 247 de 

milioane de euro, care va cuprinde  includerea și a, pe nord-est, pe vest a firmelor  care nu au 

obținut finanțare deși au depus ofertă; de asemenea, am aprobat prin memorandum supra 

contractarea pentru granturi de investiții între 200.000 și 1 milion de euro pentru care este 

alocată suma de 450 de milioane de euro, din exercițiul financiar actual, fac precizarea ca să 

știți. De asemenea am aprobat tot prin memorandum granturile pentru investiții mai mari, 

investiții între 1,5 milioane de euro și 6 milioane de euro, pentru care este alocată suma de 

550 de milioane de euro, tot prin mecanismul supra contractării. Granturile pentru start-up-

uri de studenți sunt aprobate, în valoare de 150 de milioane de euro; granturile pentru 

digitalizarea IMM-urilor  tot în valoare de 150 de milioane de euro sunt în primă lectură și 

urmează să le adoptăm vineri, granturile pentru educație digitală a angajaților, granturi în 

valoare de 30 de milioane pentru început, vedem cum funcționează programul, dacă va da 

roade există posibilitatea de alocări suplimentare prin supracontractare, granturile pentru  

antreprenoriatul rural, cu un buget de  200 de milioane de euro în cadrul economiei sociale 

de asemenea sunt aprobate în 22.07; instalarea tinerilor fermieri cu un buget de 42 de 

milioane de euro, urmează să se operaționalizeze, ca urmare a emiterii Ordinului de Ministru; 

schema de ajutor de stat pentru investiții Greenfield, aici plafonul de 1,5 miliarde este în 

dezbatere publică, în curs de adoptare, săptămâna asta. Ce se întâmplă? Da. La fel și schema 

de ajutor de stat pentru dezvoltare regională, 450 de milioane sunt în curs de adoptare, cel 

mai probabil săptămâna asta, sigur, chiar dacă n-o adoptăm săptămâna asta, o vom avea 

într-o primă lectură în ședința de guvern. Am aprobat în urma acordului Comisiei Europene 

schema de garanții de stat pentru credite pentru companiile care nu sunt IMM uri prin Exim 

Bank, un plafon inițial de 4 de miliarde dar care poate fi extins la 8 miliarde, schema de 

garantare a creditului comercial, care avem nevoie de acordul Comisiei Europene, este un 

memorandum aflat în dezbatere publică pe care îl vom aproba și evident, îl vom adopta după 

ce primim aprobarea de la Comisia Europeană; am aprobat schema de garantare pentru 

Factoring și scontare cu plafon de 1,5 miliarde memorandum; de asemenea, programul de 

garantare pentru leasing-ul de echipamente și utilaje, într-un plafon de 1,5 miliarde adoptat 



prin ordonanță de urgență; bonificațiile pentru creșterea capitalizării companiilor prin 

reducerea impozitului pe profit pentru o creștere de 10%, este o ordonanță de urgență aflată 

în dezbatere publică; fondul Român de investiții, memorandum care urmează să intre în 

guvern în săptămâna asta; „Kurzarbeit” a fost o primă lectură am mai primit observații 

urmează să luăm decizia finală eu mi-aș dori vineri să adoptăm actul normativ din acest motiv 

dacă mai e necesară o discuție pentru forma finală a actului normativ noi stăm deschiși și 

împreună cu Ministerul Muncii și cu Ministerul Finanțelor la discuție. Aici e important să o 

adoptăm pentru că e finanțată prin programul sure, aici noi avem posibilitatea să aplicăm 

până la o finanțare de maxim cinci miliarde de euro și e o schemă care poate să producă 

efecte benefice. De asemenea, și măsurile adoptate cu șomajul tehnic, în continuare, cu 

sprijin de 41,5%  pentru angajații care și-au reluat activitatea în cadrul companiei, stimularea 

ocupării tinerilor, persoanelor de peste 50 de ani și a românilor întorși din diaspora, în 

căutarea unui loc de muncă o schemă de măsura activă, finanțarea cu 50%, de asemenea, 

avem schema de susținere pentru sezonier și zilier, în dezbatere publică, obiectiv de 

adoptare pe 31 iulie. Mai avem un apel de proiecte pentru locuri de muncă, pentru tineri, cu 

o valoare de 300 de milioane de euro, o hotărâre de guvern  care va fi lansată în dezbatere 

publică, sprijin pentru telemuncă, tichete de masă caldă pentru persoane cu vârsta de peste 

75. Asta e mai puțin în programul economic și în programul social. Deci sunt tichetele de 

masă care se acordă persoanelor cu vârsta de peste 75 de ani,  care au sub un anumit venit, e 

o măsură de protecție socială, ca și tichetele pentru elevi cu venituri mici pentru începerea 

școlii, de asemenea e rezolvată problema. Ordonanța de urgență privind finanțarea rețelelor 

inteligente de gaz naturale, pentru care o adoptăm la ședința de vineri după ce a fost într-o 

primă programe și vă solicit contribuțiile pentru îmbunătățirea, am mai avut discuții, am mai 

avut dezbateri dar ele vor  intra în dezbatere publică și avem nevoie de implicarea 

dumneavoastră pentru a îmbunătăți lucrurile, de asemenea, știți foarte bine că noi ar trebui 

să prezentăm până în sfârșitul lui octombrie, programul de recuperare și reziliență, care este 

baza alocărilor de fonduri în cadrul finanțărilor din Next Generation EU, adică cei 370 de 

miliarde care vor veni fie sub formă de credite, fie sub formă de granturi și aici o să pregătim 

o schiță, după care îl vom lansa în dezbatere publică și vom fi foarte bucuroși să discutăm pe 

domenii de activitate, astfel încât să vedem cea mai bună utilizare a fondurilor din Next 

Generation EU. Ce pot să vă spun  e că și prin Next Generation EU, Comisia vrea să finanțeze 

aceleași priorități, adică Europa inteligentă, Europa verde. Adică va trebui să respectăm 

oarecum prioritățile comisiei și pe finanțările din cadrul Next Generation. Sigur că mai avem 

programul sure, în realitate finanțările pentru România se ridică la 86,5 miliarde. Ce pot să vă 

spun despre că este un mare succes al președintelui și noi, pe lângă președinte. Noi avem o 

creștere de peste două miliarde a alocărilor pentru România, în raport cu propunerile care 

fuseseră formulate anterior. De asemenea, aproape tot ce am cerut, ca și chestiuni legate de 

derularea programelor și anume, creșterea flexibilității între fonduri. Ni s-a acceptat 

creșterea flexibilității între fonduri de la 10 la 20%,  reducerea concentrării tematice pe 

obiectivele prioritare, adică, de exemplu, pe Europa inteligentă, de la o concentrare tematică 

de 35% s-a redus la 25%, pentru că dacă noi am fi combinat, imaginați-vă, am fi combinat 

MFF-ul cu finanțările din Next Generation EU cu o concentrare tematică de 35% pe Europa 

inteligentă, posibilitatea de absorbție a acestor sume care se ridicau la peste 10 miliarde de 

euro, ar fi fost extrem de dificilă, pentru că societatea românească nu-i pregătită. Nu e vorba 

numai de administrație, că aici beneficiarii sunt și din zona privată. Ori e foarte greu să 



concepi proiecte, programe pentru care să, eligibile,  care să poată să fie finanțate și care să 

și genereze efecte benefice. Noi încercăm să ne mișcăm cât mai repede, pentru noi este 

vitală. România are o oportunitate cum rar cred că a avut în istoria ei, de a putea realiza o 

dezvoltare, o modernizare accelerată a țării, beneficiind de un asemenea sprijin financiar, 

cum este sprijinul financiar de care vom dispune mai ales în anii 2021, 2022, 2023. Aici vă 

spun  doar atât: noi în 2021, 2022, 2023 vom avea o suprapunere care va supralicita 

eforturile, nu numai ale administrației ci și ale societății, în ansamblu. Pentru că ne vom afla 

în situația de a derula proiectele pe 2014-2020, regula  n plus trei, adică trebuie finalizate în 

cei trei ani toate proiectele cu finanțare pe 2014- 2020. Ne vom afla în situația de a depune 

toate proiectele și a semna contractele de finanțare în 2021, 2022, 2023, din care 70%  

trebuie în primii doi ani, atenție: 2021-2022 pe Next Generation You și de asemenea să 

demarăm și toate proiectele, toate programele din cadrul exercițiului financiar multianual, 

2021-2027. Va fi un efort uriaș pentru care noi suntem pregătiți și pentru care vă cerem 

concursul astfel încât, împreună, să schimbăm la față România în bine. Mulțumesc.  


