
VIZIUNEA PSD 
DESPRE PLANUL 
NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ



CUM TREBUIA CONSTRUIT PNRR

	A Consens politic

	A Dialog public

	A Implicarea actorilor sociali (patronate, sindicate 
ONG-uri)

	A Parteneriat cu toate autoritățile locale

	A Depolitizare și transparență în alocarea fondurilor



COMPONENTĂ SOCIALĂ PUTERNICĂ PENTRU 

A ÎMBUNĂTĂȚI VIAȚA ROMÂNILOR

Mai multe 
locuri de muncă 
în special în 
zonele mai puțin 
dezvoltate

Crearea de 
comunități 
capabile să 
păstreze tinerii 
în țară, cu joburi 
sigure și bine 
plătite

Proiecte pentru 
reducerea 
disparităților 
sociale și a 
abandonului 
școlar

Politici active 
pentru sprijinirea 
îmbătrânirii 
active și dialogul 
intergenerationalPrioritari 

	A Cetățeanul
	A Familia
	A Generațiile 

următoare (copii, 
elevi, studenți)

Alocări 
substanțiale 
pentru 
combaterea 
sărăciei și 
stimularea 
incluziunii sociale

Stimularea 
politicilor de 
tineret și a 
celor dedicate 
grupurilor 
dezavantajate



CONSTRUCȚIA INTEGRATĂ A INFRASTRUCTURILOR 
STRATEGICE ALE ȚĂRII

	A Conectarea regiunilor României, dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și feroviare 

	A Îmbunătățirea infrastructurii digitale a administrației 
publice

	A Construcția unei infrastructuri moderne în educație 

	A Refacerea infrastructurii din sănătate pentru a face 
față crizelor

	A Dezvoltarea infrastructurii sociale, accesul tuturor 
la utilități și condiții de trai decente

	A Planificare urbană inteligentă, politică de locuire 
adaptată nevoilor lumii moderne



DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A INVESTIȚIILOR 

LA NIVEL NAȚIONAL

	A Fondurile trebuie să ajungă în toată țara, în cât mai 
multe comunități

	A Regula “primul venit – primul servit”, înlocuită cu 
asistență pentru orice proiect cu efecte multiplicator 
real și sustenabil economic și social

	A Plan de relansare integrat, care să permită atragerea 
și cuplarea altor tipuri de finanțări viitoare (CFM, 
PPP, etc)

	A Implicarea tuturor partenerilor locali cu experiență 
în proiecte europene (primării, Consilii Județene, 
ADR, ADI, GAL-uri rurale și urbane)

	A Raportare la Obiectivele de Dezvoltare Sustenabile 
și țintele stabilite prin Strategia 2030 a României



TRANZIȚIA VERDE (37% DIN TOTAL)

	A Sprijin pentru energie regenerabilă (companii, ferme 
agricole, cetățeni): stații biogaz, energie eoliană, 
sisteme cu panouri fotovoltaice

	A Investiții în rețele inteligente de transport și distribuție 
a combustibililor de tranziție și a energiei obținute 
din surse regenerabile.

	A Investiții în rețele inteligente de asigurare a energiei 
termice (inclusiv sisteme de producere a energiei 
termice în cogenerare, energie regenerabilă)

	A Clădiri publice și rezidențiale eficiente energetic

	A Implementarea proiectelor pentru promovarea 
utilizării hidrogenului în producerea energiei 
electrice și în sectorul industrial

	A Stimularea investițiilor în echipamente pentru energii 
regenerabile și electromobilitate, precum noi fabrici 
de baterii electrice

Energie curată și accesibilă



TRANZIȚIA VERDE

	A Combaterea defrișărilor și diminuarea tăierilor 
ilegale în paralel, strategie de împădurire și creșterea 
eficienței serviciilor de mediu 

	A Planuri integrate de dezvoltare urbană, plantări 
masive și construirea centurilor verzi care să filtreze 
aerul din București, Iași, Cluj și Timișoara

	A Biodiversitate cu accent pe zona montană și Delta 
Dunării

	A Sprijin pentru produsele ecologice și creșterea 
suprafețelor ocupate de culturi bio

	A Modernizarea infrastructurii de colectare și tratare 
apă uzată

Protejarea patrimoniului verde al României



TRANSFORMARE DIGITALĂ (20% DIN TOTAL)

	A Program național pentru extinderea rețelelor de 
comunicații electronice la punct fix în bandă largă 

	A Granturi oferite operatorilor mici, medii și mari 
pentru extinderea zonei acoperite cu fibră optică. 

	A Sprijin oferit populației pentru extinderea proporției 
conectate la internet prin fibră optică

	A Granturi oferite IMM-urilor pentru conectare la 
rețeaua de fibră optică

	A Fonduri la dispoziția instituțiilor publice pentru 
upgrade la conexiune prin fibră optică

	A Dezvoltarea 5G în România, inclusiv implementarea 
coridoarelor 5G, pentru mobilitatea conectată și 
automatizată

Conectivitate și broadband



TRANSFORMARE DIGITALĂ

	A Eliminarea decalajelor digitale (digital divides)

	A Stimularea antreprenoriatului digital inovativ 

	A Interconectarea bazelor de date. Cloud-ul 
guvernamental

	A Identitatea electronică digitală

	A Dezvoltarea competențelor digitale. Sprijin pentru 
companii, cetățeni, sisteme publice. 

	A Program național pentru alfabetizare digitală, 
dezvoltare competențe digitale medii și extinse 
național- digital seniors, digital kids (cu accent pe 
igiena mediului online)

Digitalizarea marilor sisteme publice 
și alfabetizarea digitală a populației



TRANSFORMARE DIGITALĂ

Educație digitală

	A Transformare digitală reală a educației, nu doar 
digitalizare 

	A Tehnologii investigate: VR, mănuși cu feedback 
tactil, AR, interfață pentru control cu ajutorul privirii, 
AI pentru o experiență de învățare personalizată, 
asistenți virtuali 

	A Dezvoltarea unei platforme digitale educaționale 
naționale 

	A Accesibilizarea tuturor școlilor cu infrastructură 
digitală adecvată 

	A O nouă inițiativă privind Educația despre Inteligența 
Artificială și Robotică. 

	A Universitatea Online, digitalizarea universităților

	A Un program de formare a competențelor digitale 
în rândul profesorilor și introducerea certificării 
europene în materie

	A Schimbarea curriculei privind educația digitală



TRANSFORMARE DIGITALĂ

Dezvoltarea digitală a economiei

	A Tehnologii digitale, automatizări, robotică. 
Agricultură de precizie

	A Sprijin pentru furnizorii de tehnologie, echipamente 
și aplicații.

	A Programele Smart Cities și Smart Villages - integrare 
digitală

	A HUB-uri și clustere de inovație digitală 



EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE (11% DIN TOTAL)

Școli inteligente pentru copii inteligenți

	A  Programul Național de Educație Timpurie: finanțarea 
a 1.750 de noi creșe și unități afterschool 

	A Accent pe partea educativă a îngrijirii copiilor 
între 0 și 3 ani, respectiv 4 și 6 ani, prin dezvoltarea 
curriculum-ului, materialelor didactice și formarea 
educatorilor.

	A Infrastructură și siguranță. Reabilitarea școlilor și 
realizarea standardelor de siguranță.

	A Standardizarea profesiei didactice, formarea 
profesorilor și standardizarea managementului 
unităților de învățământ. 

	A Formare profesională continuă și dobândirea de 
competențe digitale. 

	A Învățământ superior de calitate, flexibil și inovativ, 
centrat pe student și adaptat la cerințele impuse 
de progresul tehnologic



EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE

Educație și competențe

	A Educație incluzivă. Sprijin pentru elevi prin acordarea 
de burse de asistență socială, dar și burse de studiu, 
merit și excelență.

	A Reducerea abandonului școlar. Program național 
cu măsuri și acțiuni destinate reducerii abandonului 
școlar. 

	A Programul național Masa caldă în școli. 

	A Crearea unui sistem de prevenție, de alertă și de 
reacție privind riscul de abandon.

	A Dezvoltarea rețelei de medicină școlară.



ASISTENȚĂ MEDICALĂ EFICIENTĂ ȘI DE CALITATE 

(12% DIN TOTAL)
Siguranța cetățenilor în fața virusului SARS CoV-2

	A Acces echitabil și neîngrădit la servicii medicale

	A Reprofesionalizarea sănătății publice 

	A Asigurarea asistenței medicale de rutină pentru 
pacienții cu boli cronice sau acute; 

	A Acces fără întârziere la serviciile de sănătate în 
timpul pandemiei, prin testare rapidă la internare 
ori la prezentarea la camera de gardă



ASISTENȚĂ MEDICALĂ EFICIENTĂ 

ȘI DE CALITATE
Rețea națională de centre medicale comunitare

	A Rețea de centre de asistență medicală ambulatorie 
de specialitate

	A Centre unice de programare a pacienților (CUPP)

	A Spitale publice la standarde europene

	A Centre de îngrijire a persoanelor vârstnice și îngrijire 
la domiciliu

	A Îmbunătățirea stării de sănătate a femeii și a 
copilului



COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ 

(12% DIN TOTAL)

	A Asigurarea capitalului de lucru. 

	A Granturi pentru producție și creșterea 
competitivității

	A Sprijin pentru investiții care realizează noi locuri de 
muncă în zone cu șomaj ridicat 

	A Fabricat în România. Mediul de afaceri/ecosisteme 
antreprenoriale.

	A Finanțarea investițiilor mari care antrenează un 
număr mare de furnizori locali, în lanțul de producție. 
Criterii prioritare: crearea de locuri de muncă, 
transfer tehnologic.



COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ

	A Dezvoltarea lanțurilor de producție locale

	A Acoperirea segmentelor lipsă din lanțul de producție 

	A Substituirea importurilor de bunuri intermediare 

	A Angrenarea de companii locale; crearea/
menținerea locurilor de muncă.

	A Industrializare pe bază de licențe de producție. 

	A Retehnologizarea companiilor locale 

	A Creșterea capacității de reacție și a rezilienței pe 
timp de criză și situații de urgență



COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ 

(8% DIN TOTAL)

	A Fondul Național de Dezvoltare Locală

	A Asistență profesionistă în pregătirea proiectelor

	A Mobilitate locală

	A Valorificarea patrimoniului natural și cultural

	A Programe adresate consiliilor județene și asociațiilor 
pentru dezvoltare intracomunitară pentru reducerea 
decalajelor de dezvoltare

	A Stimuli financiari de inserție pentru angajarea 
șomerilor

	A Prime de instruire și calificare. Vouchere de pregătire 
profesională

	A Prime de ocupare de 600 de euro, împărțită 50-50 
între angajator și angajat



COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ

	A Restart Rural. Granturi de 10.000-30.000 euro pentru 
înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi 
sociale de inserție - 30% din angajați provenind din 
grupuri vulnerabile

	A Stimularea natalității și sprijin pentru educația 
timpurie

	A Sprijin pentru familiile monoparentale. 

	A Centre sociale pentru persoanele defavorizate

	A Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele 
vârstnice

	A Susținerea persoanelor cu dizabilități

	A Asigurarea egalității de șanse și protejarea 
drepturilor femeii

	A Venitul minim de incluziune

Creșterea nivelului de trai al populației rurale și vulnerabile



ALTE RESURSE FINANCIARE 

COMPATIBILE CU PNRR

	A 18,8 miliarde euro finanțare din CFM 2021-2027 (60% 
din fondurile totale alocate prin CFM)

	A 17 miliarde euro investiții publice din Bugetul General 
Consolidat al statului (40% din investițiile publice 
totale 2021-2026) 

	A 10 miliarde euro garanții guvernamentale pentru 
accesarea de finanțare din piața financiară pentru 
atingerea obiectivelor propuse

	A 6 miliarde euro din parteneriate public private 
pentru investiții majore în domeniile strategice (2 
miliarde euro doar de la fondurile de pensii private 
din România)

	A 4 miliarde euro împrumuturi de la Banca Mondială, 
BEI, BERD pentru dezvoltări sectoriale pe industrie, 
agricultură, mediu, digitalizare, sănătate



EFECTE DE MULTIPLICARE ȘI 

REZULTATE AȘTEPTATE

	A Fiecare euro investit va genera o multiplicare 
cumulativă la 5 ani între 2,5 și 4,3 euro

	A Se adaugă o medie de 2-2,5 pp la creșterea 
economică anuală în perioada 2022-2026

	A Se adaugă un procent mediu de 0,7-0,9% pp din PIB 
la veniturile bugetare

	A Se adaugă o medie anuală de 1-1,5 pp din PIB la 
procentul investițiilor publice în PIB

	A Va creste numărul mediu de salariați cu 413 mii în 
perioada 2022-2026

	A Va mări viteza de convergență reală – PIB-ul/locuitor 
la paritatea puterii de cumpărare va ajunge la 85% 
din media UE27 în anul 2026.

	A Va reduce numărul de persoane aflate în deprivare 
materială severă cu 2 milioane până la sfârșitul 
anului 2026

	A Va reduce cu 35% decalajele de dezvoltare dintre 
regiunile din România


