
Revoluția Bunei Guvernări

Cum putem folosi cele 30 de miliarde  
de euro pentru o reformă reală  
a României

USR PLUS contribuie deja 
la nivel european la pla-
nul de redresare post CO-
VID-19 al UE prin delegația 
sa din Parlamentul European.  
 
Pe de-o parte, grupul Renew 
Europe, la care USR PLUS este 
cofondator, este în prezent un 
actor cheie al coaliției politice 
ce a susținut și susține pache-
tul #NextGenerationEU. Pe de 
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Propunerea USR PLUS  
pentru Planul Național  
de Redresare și Reziliență

altă parte, membrii delegației 
USRPLUS sunt activi pe do-
sarele cheie legate de acest 
pachet.  Dragoș Pîslaru este 
co-raportor al Parlamentului 
European chiar pe Mecanis-
mul de Redresare și Reziliență 
(MRR), instrumentul financiar 
de 672,5 miliarde de euro care 
a fost generat într-un moment 
istoric de solidaritate la nivel 
european. 4
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Propunerea noastră ca statele europene 
să aloce fondurile pe 6 axe prioritare che-
ie - afectate de criză, dar și cu potențial re-
formator și de transformare economică 
- stă la baza consensului obținut între cele 
3 grupuri politice mari din Parlamentul Eu-
ropean. Aceasta a devenit poziția oficială a 
Parlamentului și sunt șanse mari să se regă-
sească în forma finală a regulamentului care 
urmează a fi negociat cu Consiliul și Comisia. 
Prin această propunere, încercăm să legăm 
direcția dezbaterii și a consensului decis la 
Bruxelles cu ceea ce trebuie să facă Guver-
nul României acasă, anume să direcționeze 
fondurile către aceste domenii cheie și către 
proiecte concrete cu potențial reformator. 

România ar urma să beneficieze de 30,4 
miliarde de euro din MRR, din care 13,8 
granturi nerambursabile și 16,6 împru-
muturi în condiții extrem de avantajoase. 
Mecanismul va fi pus la dispoziția statelor 
membre începând cu 1 ianuarie 2021, pe 
baza Planurilor Naționale de Redresare și 
Reziliență (PNRR) ce trebuie pregătite și 
transmise Comisiei Europene.

Planul românesc se află acum în consultări 
între ministere, dar din informațiile pe care 
le avem discuțiile nu merg într-o direcție 
bună. Propunem aici viitorilor parteneri de 
Guvernare să lucrăm împreună la acest plan. 
Acestea sunt propunerile noastre și vom ne-
gocia intrarea la guvernare și pe baza aces-
tor propuneri. 

În viziunea USR PLUS, Planul Național nu 
poate fi apanajul unui singur partid, nu poa-
te fi lăsat la nivelul birocrației ministeriale, ci 
trebuie să rezulte dintr-o consultare largă, 

trebuie să fie parte din negocierea politică 
pentru formarea viitorului Guvern post-ale-
geri. 

De asemenea, cele 40 de angajamente de 
guvernare USR PLUS pe care le-am lansat 
săptămâna trecută și care pot fi găsite aici1 
au ca sursă de finanțare și acest pachet 
#NextGenerationEU. În acest raport venim 
să detaliem modul în care vedem această 
finanțare a angajamentelor și modul în care 
dorim schimbarea instrumentelor și meca-
nismelor de finanțare. 

În condițiile în care bugetul național este 
sub constrângeri mari, dat fiind contextul 
crizei sanitare și a consecințelor sale econo-
mice și sociale, finanțările din cadrul MRR 
sunt cu adevărat oportunitatea României 
de a veni cu un plan ambițios și a oferi acce-
sul la o viață mai bună românilor.

Cum corelăm MRR 
cu Planul  
de Guvernare  
USR PLUS?

Am lansat un plan numit Revoluția Bunei 
Guvernări. Întrebările pe care le-am pri-
mit până acum sunt de unde vom finanța 
toate acele măsuri și ce ne diferențiază pe 
noi de alte partide. La urma urmei, toată lu-
mea spune că vor face și drege pe sănătate, 
educație sau infrastructură.

Dar noi nu vrem doar să facem lucruri punc-
tuale. Suntem aici nu pentru a petici pe 

1. https://www.usrplus.ro/40_de_angajamen-
te_la_guvernare

https://www.usrplus.ro/40_de_angajamente_la_guvernare
https://www.usrplus.ro/40_de_angajamente_la_guvernare
https://www.usrplus.ro/40_de_angajamente_la_guvernare
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bucăți un rezervor găurit, al unei mașini 
care consumă mult, abia se mișcă și care 
lasă în urmă dâre de benzină. Suntem aici 
să schimbăm motorul într-unul modern, 
electric. Nu vrem să intervenim în câteva 
domenii, ci propunem României o reformă 
substanțială, de durată, care să ne scoată din 
criză și să ne ducă la standardele europene, 
folosind șansa istorică a banilor oferiți de UE 
prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
Nu trebuie să ne propunem doar să revenim 
la situația de dinainte de criză, cum spun 
unii politicieni care vor doar să își conserve 
privilegiile și rețelele clientelare. Trebuie să 
ne propunem mult mai mult de atât - un pa-
chet de reforme care să transforme în bine 
societatea românească.

UE ne va da - ne-am asigurat de asta în Par-
lamentul European. Dar nu ne va băga și în 
traistă.

Noi, USR PLUS, înțelegem asta și știm că 
planul care va guverna România în urmă-
torii ani trebuie să fie amplu, ambițios și 
corelat cu structura de șase piloni ai MRR, 
aliniat cu Semestrul European și recoman-
dările de țară pentru România ale Comisiei 
Europene. De aceea, vă propunem singurul 
program de guvernare care înțelege și inte-
grează aceste nevoi. 

Nu în ultimul rând, avem nevoie de această 
corelare și pentru a bloca risipa mai departe 
de alți bani, România fiind în vizorul Comisi-
ei Europene în peste 70 de cazuri de infrin-

Ce este MRR pentru noi

MRR este despre șansa României de a trasa noi linii de dezvoltare, în avangarda Europei  
și nu mereu în urmă

MRR este în primul rând despre reforme structurale, sistemice, care să rupă cercul vicios  
generat de sistemul politic vechi, clientelar

MRR oferă șansa realizării unor reforme de substanță, prin care să schimbăm elemente de 
structură, prin care să recuperăm decalajele din trecut.  
Investițiile consolidează reformele și ne aduc în prezent, la același nivel de competitivitate  
cu celelalte state membre din UE.

Granturile și împrumuturile trebuie folosite pentru tipuri diferite de proiecte:

•	 granturile sunt mult mai utile pentru proiecte care nu generează venituri;
•	 împrumuturile sunt mult mai utile pentru proiecte care generează venituri. 

MRR este oportunitatea unui parteneriat larg cu sectorul privat și societatea civilă, care nu 
doar să fie informați sau tolerați, ci să fie parteneri în elaborare, implementare și monitori-
zare/evaluare

MRR este oportunitatea de a permite antreprenorilor să lucreze direct cu băncile comercia-
le și cu alți intermediari financiari din piață pentru accesarea instrumentelor financiare  
(împrumut, equity sau/și granturi) din fonduri europene și naționale
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gement din cauza nerespectării legislației 
UE.

Ce vrem  
să finanțăm?

Măsurile din planul național de redresare și 
reziliență nu trebuie să fie un șir de idei dife-
rite grupate sub un singur capitol. 

Propunem un plan de revoluție a bunei 
guvernări, prin care reformele sunt baza, 
chintesența transformării noastre structura-
le și a recuperării decalajelor, iar investițiile 
sunt suplimentul prin care ne dezvoltăm vi-
itorul. 

Finanțăm predominant prin împrumuturi 
proiectele de energie, de utilități, compe-
titivitate, regenerare urbană și digitalizare, 
deoarece acestea generează venituri. 

În schimb, proiectele de tip dezvoltare in-
frastructură rutieră sau feroviară, vor fi 
finanțate predominant prin granturi. 

Propunem o abordare integrată. Parla-
mentul European propune, la inițiativa 
USR PLUS, un Mecanism de Redresare și 
Reziliență care să finanțeze 6 piloni: 

  Tranziția verde

  Digital

  Economie și competitivitate 

  Coeziune Socială 

  Reziliență instituțională (reforme 
instituționale) 

  Noua generație (copii - tineret) 

Toate statele UE vor trebui să structureze 
planurile pe acești 6 piloni. Iată cum vedem 
noi aplicarea practică a acestui principiu 
în viitorul program de guvernare pe care îl 
propunem partenerilor. 

I.Tranziția verde

Planeta noastră trece prin transformări ce 
ne afectează sănătatea, confortul, viața. Tre-
buie să înțelegem că dacă nu facem eforturi, 
nu vom putea ține pasul cu transformările și 
vom fi constant într-un proces de redresare. 

În loc să investim exclusiv în irigații (iar pro-
punerile din ministere vizează irigații pe 
stil vechi, energofage și cu mare risipă de 
apă) și amenajarea teritoriului, ar trebui să 
prioritizăm reforme în probleme sistemice, 
probleme care, ne-au adus în procedură 
de infringement la nivel european: stații de 
epurare, emisii și poluare, calitatea aerului, 
managementul deșeurilor. 

40% din fondurile pe care le avem prin MRR 
trebuie dedicate reformelor și investițiilor 
în climă și biodiversitate. Astfel, pentru 
USR PLUS, măsurile verzi nu se află doar în 
portofoliul Ministerului Mediului, ci veți ve-
dea în programul de guvernare că tranziția 
spre verde este de fapt un principiu pe care 
îl regăsim în toate capitolele programului.

Componenta verde înseamnă pentru noi 
o reformă a modului în care ne privim și 
ne utilizăm resursele, prin care investim în 
economie circulară, prin care renovăm clă-
dirile și investim în materiale sustenabile, o 
reformă care să combată sărăcia energetică 
și prin care să sporim eficiența sistemelor 
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de încălzire. Printre măsuri, am putea da ca 
exemplu:

  Fără gunoaie în natură. Reducerea 
cantităților de ambalaje care în loc să fie 
reciclate ajung să polueze mediul, prin 
introducerea unui sistem național de re-
turnare voluntară a ambalajelor: lăsăm 
garanție, ducem ambalajele înapoi și recu-
perăm garanția. Un parteneriat real și reci-
proc avantajos între stat și cetățeni și opri-
rea plății de amenzi serioase către Comisia 
Europeană pentru infringement în dome-
niul deșeurilor. Propunerea noastră este 
să definim exact costurile pentru inițierea 
acestui sistem de recuperare a garanției, 
unde proprietatea și prima responsabilita-
te trebuie să fie a asociațiilor din industrie, 
iar statul trebuie să facă eligibile o parte a 
cheltuielilor - de pildă, estimăm că o rețea 
de 4000 de aparate care primesc ambalaje 
și returnează garanția are un cost de 80 - 
100 milioane euro. 

  Împădurim România și combatem 
tăierile ilegale prin DNA-ul Pădurilor. 
Creșterea treptată a capacității de îm-
pădurire prin atragerea de fonduri eu-
ropene, fonduri private și alocări buge-
tare. Atingerea unui ritm de împădurire 
anual care să facă posibilă acoperirea cu 
păduri a aproximativ 40% din suprafața 
terestră a României, până în 2050. 
Înființarea unei Direcții de Investigare a 
Infracțiunilor de Mediu, instituție autono-
mă, organizată pe modelul DNA și DIICOT. 
 
În cadrul Administrației Fondului pentru 
Mediu vom înființa un fond special pentru 
împădurire care poate fi alimentat din Me-

canismul de Redresare. Primele priorități 
vor fi: 

 • creșterea capacității de producție a 
puieților forestieri;

 • crearea de pepiniere noi și extinderea 
celor existente;

 • plantări și regenerări;

 • extinderea perdelelor forestiere;

 • întreținerea plantațiilor până 
la stadiul de masiv (trei-cinci ani). 
 
Împăduririle vor viza atât cele 135.000 
ha de terenuri degradate și neproduc-
tive în proprietatea publică a Statu-
lui, cât și susținerea împăduririlor pe 
cele 350.000 ha de terenuri degradate 
și neproductive în proprietate privată. 
 
Impactul  bugetar: 300 milioane de euro/
anual – necesar estimat pentru 25.000 ha/
anual. 

  Combaterea sărăciei energetice. 
Implementarea de proiecte și programe 
finanțate cu fonduri europene, care să asi-
gure accesul tuturor românilor la energie. 

  Reforma gestionării apei, de la sursă 
la robinet: sisteme de verificare și informa-
re complet transparentă și permanentă, 
on-line, a calității apei și aerului, stoparea 
furtului din râuri, prelucrarea (și refolosi-
rea) apei uzate, refacerea stațiilor de tratare 
și epurare pentru o apă de la robinet cura-
tă și ieftină, retehnologizarea poluatorilor 
(efect triplu, de eficientizare industrială, 
evitare a poluării și salvgardare a procedu-
rilor de infringement la Curtea Europeană).  
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România și-a propus, de fapt s-a angajat 
prin tratatul de aderare la UE, să conecteze 
toate aglomerările de locuitori de mai mult 
de 2000 de oameni la apă curentă. Nu am 
alocat niciodată fonduri suficiente iar pe 
cele alocate le-am folosit prost. Nu e vorba 
doar că ne încălcăm o obligație europea-
nă - legal vorbind, Comisia Europeană ar 
putea să ne dea amenzi de mii de euro pe 
zi pentru fiecare localitate neconectată - e 
vorba despre faptul că am ratat o etapă de 
bază pentru fiecare societate dezvoltată - 
să asigurăm apă curentă tuturor românilor. 
Putem repara această aberație canalizând 
finanțarea din Mecanismul de Redresare 
către proiecte de apă care au și un efect 
de angajament economic imediat pentru 
zona de lucrări publice. 

  Sisteme de monitorizare/ măsurare 
poluare aer. Este rușinos că statul român 
refuză să aloce fonduri publice pentru a 
cunoaște calitatea aerului pe care îl respi-
răm. Fondurile europene alocate de noi 
în 2016 au rămas nefolosite. Este rușinos 
că ONG-uri și grupuri de inițiativă civică 
au făcut din donații private sisteme de 
mici dimensiuni de monitorizare. Din Pla-
nul României de Redresare se poate crea 
o adevărată rețea națională de măsurare 
în timp real și se poate crea mecanismul 
instituțional de intervenție (de exemplu 
dotarea și reformarea Gărzii de Mediu). 
 

II. Digital

Transformarea digitală este deja un fapt, o 
certitudine, iar România are un potențial 
uriaș pe care nu îl exploatează dacă nu este 
folosit în beneficiul cetățeanului și dacă nu 

e accesibil de către toate categoriile sociale. 
Reforma digitală este tot un proces trans-
versal și nu poate fi pus într-o cutiuță minis-
terială, ci avut în vedere în toate proiectele 
propuse.

20% din fondurile alocate fiecărui stat mem-
bru în MRR vor trebui cheltuite pe măsuri de 
digitalizare. Printre angajamentele în acest 
domeniu, USR PLUS propune:

  Cetățenie digitală. Crearea infras-
tructurii necesare pentru ca cetățenii să 
nu mai plimbe hârtii între instituții, ci 
informațiile să circule electronic, sigur, 
rapid și ușor de urmărit. Construirea „au-
tostrăzilor digitale” între instituțiile sta-
tului care au baze de date, astfel încât 
acestea să comunice eficient între ele.  
 
Estimare a impactului bugetar (propunem 
aici o împărțire a costurilor între Mecanis-
mul de Redresare și fondurile europene 
obișnuite, prin viitorul Program de Inovare 
și Digitalizare post 2021). Din Mecanismul 
de Redresare se pot plăti părți ale acestui 
sistem, cele care rămân după primii 3 ani 
de implementare pot fi trecute pe fondu-
rile de coeziune dedicate digitalizării. Pro-
punem o derulare mai rapidă a proiectu-
lui de introducere a cărților de identitate 
electronică. 

  Medic și pacient la un click distanță. 
Constituirea unui Fond Național de 
Inovație în Sănătate prin care să fie stimu-
lată dezvoltarea de soluții digitalizate și de 
telemedicină prin care să debirocratizăm 
practica medicală și să apropiem medicul 
de pacient.
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  Internet pentru toți. Asigurarea ac-
cesului tuturor românilor la internet de 
mare viteză și alfabetizare digitală, nevoi 
devenite esențiale în orice aspect al vieții, 
inclusiv sănatate, educație și muncă.

III. Economie  
și competitivitate

Când vorbim de economia României, este 
mare nevoie de o viziune pe mai multe pla-
nuri.

În primul rând, trebuie să ne gândim la vii-
tor și să înțelegem că o economie prosperă 
și un leadership pe piața europeană se reali-
zează prin reforme structurale de substanță 
și  investiții în inovare. Nu este suficient să 
investim doar în oferta de cercetare ca până 
acum, fiind vital să impulsionăm cererea 
privată din piață. Inovarea trebuie de altfel 
să fie prezentă în orice domeniu, iar orice 
investiție în tehnologie să fie gândită cu un 
potențial de inovare. 

Trebuie să consolidăm legătura dintre eco-
nomia României și lanțurile valorice com-
petitive la nivel european, fără a neglija însă 
potențialul economic local (ex: agricultură, 
ecoturism și industrii creative)

Propunem: 

  Bani europeni investiți în industrii 
ale viitorului. Dezvoltarea României prin 
investiții în industrii strategice la nivel eu-
ropean și în avantaje competitive la nivel 
local: tehnologie verde, digital, ecoturism, 
industrii creative.

  Clasa de mijloc la sate: susținerea 

fermierilor mici și mijlocii. Creșterea 
competitivității și a performanței econo-
mice a fermierilor mici și mijlocii prin ac-
ces la: know-how, forme asociative și cen-
tre de colectare cu servicii integrate („food 
hubs”) și la canale de vânzare variate.

  Acces la finanțare pentru antrepre-
nori. Facilitarea accesului la informații și la 
finanțare pentru antreprenori, oportunități 
în funcție de stadiul afacerii și diversifica-
rea surselor de finanțare.

  Autostrăzi pe bune, nu pe hârtie. O 
nouă abordare în implementarea marilor 
proiecte de infrastructură cu: finanțare 
adecvată, un calcul realist al costurilor, 
restructurarea companiei naționale de 
autostrăzi, angajarea de profesioniști 
și stabilirea unor priorități clare. Aceas-
tă abordare este valabilă pentru toate 
tipurile de infrastructură de transport 
modernă de care are nevoie România. 

IV. Coeziune socială

Nu planeta, nu infrastructura, nu economia, 
nu instituțiile au suferit cel mai mult în urma 
pandemiei care s-a instalat deja pe un al 
doilea val în Europa, ci oamenii. MRR e des-
pre oameni, despre reforme pentru bunăs-
tarea lor și pentru asigurarea calității vieții 
și a unui echilibru între viața profesională 
și cea personală, despre investiții în capital 
uman și restabilirea încrederii în societate și 
în viitor.

Propunem:

  Protecție socială și muncă legală în 
domeniul serviciilor. Crearea unui cadru 
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legal simplificat în domeniul serviciilor, 
prin acordarea unei forme simplificate de 
plată (vouchere) pentru lucrătorii sezoni-
eri, zilierii, personalul de menaj și îngriji-
re. Aceste categorii vor dobândi beneficii 
sociale (pensie, asigurare de sănătate) și în 
același timp se va lărgi baza de colectare a 
contribuțiilor și impozitelor.

  Fleximuncă. Introducerea contrac-
telor de muncă multi-flexibile, care per-
mit angajatorilor și angajaților să decidă 
individual condițiile în care un angajat 
își desfășoară activitatea. Soluții precum 
munca de la distanță (telemuncă), adapta-
rea programului de lucru de 8 ore, compri-
marea săptămânii de muncă, măsurarea 
rezultatelor cu indicatori de obiectiv și nu 
normare pe ore, job-sharing, alegerea zile-
lor libere, beneficii flexibile.

  Lider european în îngrijirea vârstni-
cilor. Revigorarea Institutului Ana Aslan și 
crearea unei rețele naționale la standarde 
europene pentru asistență medicală ge-
riatrică, cercetare și gerontologie socială, 
îngrijire geriatrică și paliativă. În condițiile 
îmbătrânirii populației, a mobilității per-
soanelor și a portabilității asigurărilor de 
sănătate și mai ales în condițiile în care 
300.000 de români deja lucrează în dome-
niu în vestul Europei, avem o șansă unică 
de a ne poziționa ca un furnizor cheie de 
servicii de îngrijire.

  Un loc de muncă: cea mai bună 
protecție socială (VMI). Implementarea le-
gii Venitului Minim de Incluziune care sti-
mulează căutarea locurilor de muncă pen-
tru că persoanele care primesc asistență 
socială nu mai trebuie să aleagă între un 
loc de munca și păstrarea ajutorului social. 

Costurile de trecere de la sistemul actual 
la noul sistem de asistență socială pot fi 
decontate prin Mecanismul de Redresare 
pentru că este o reformă structurală, ne-
cesară și mult întârziată, pe care Comisia 
Europeană a inclus-o în recomandările 
specifice de țară în mod repetat în ultimii 
ani. A încuraja participarea în muncă este 
exact genul de reformă de muncă structu-
rală care ar trebui să fie obiectul de activi-
tate al Planului de Redresare și Reziliență 
al României. 

  CRESC - Corpul Român de Solidari-
tate și Cooperare. Crearea unui sistem in-
tegrat de servicii pentru: oamenii care care 
doresc să se implice în activități cu impact 
în comunitate, organizații care lucrea-
ză cu aceștia și comunitățile beneficiare. 
Inițiativă a Corpului Român de Solidaritate 
și Cooperare (CRESC)

  Drumul spre acasă pentru românii 
din diaspora. Facilitarea reîntoarcerii în 
țară a românilor din diaspora care își doresc 
să revină. Programe de asistență clar țintite 
pentru informare, întoarcere, acomodare 
și încurajarea antreprenoriatului în țară. 

V. Reziliență 
instituțională

Ce înseamnă reziliență? Capacitatea de răs-
puns la șocuri. Un stat puternic și rezilient e 
un stat în care instituțiile sunt solide, puter-
nice și sigure. 

Pandemia ne-a demonstrat de ce sănătatea 
trebuie să fie mereu pe primul plan. Măsu-
rile propuse de noi construiesc, prin refor-
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me, un sistem de sănătate de calitate. 

  Fond de 1 miliard de euro pentru o 
infrastructură sanitară modernă. Moder-
nizarea spitalelor, construcția de spitale 
noi și a unei infrastructuri sanitare moder-
ne, prin investirea a 1 miliard de euro în ur-
mătorii patru ani.

  Stimulente pentru a ne menține 
sănătoși. Îmbunătățirea stării de sănătate 
a românilor prin măsuri precum: medici 
de familie în toate comunele și asistenți 
medicali în toate satele din țară până în 
2024, dublarea performanței programelor 
naționale de prevenție, recompensarea 
persoanelor care duc un stil de viață sănă-
tos și introducerea educației pentru sănă-
tate în școli.

  Dreptul de a alege în sănătate. Încu-
rajarea concurenței în sistemul de sănăta-
te astfel încât toți românii să aibă dreptul 
de a alege în ceea ce privește serviciile și 
asigurările de sănătate, și să beneficieze 
de sprijinul financiar al statului prin care să 
poată face efectiv această alegere.

  Siguranța pacientului pe primul 
loc. Creșterea calității actului medical 
și a siguranței pacientului prin măsuri 
care asigură profesionalizarea continuă. 
Crearea primului Program Național de 
Îmbunătățire a Calității Actului Medical 
prin care vor fi recompensate educațional 
și financiar echipele medicale care își 
îmbunătățesc rezultatele, precum și 
spitalele care implementează proiecte 
concrete de creștere a siguranței actu-
lui medical și a experienței pacientului. 
 
Iar îmbinat cu reforme pentru o 

administrație publică eficientă și un sis-
tem de justiție modern, vom putea crea 
acea reziliență de care avem nevoie. 

  Să nu mori cu dreptatea în mână. 
Vindecarea justiției prin corectarea legi-
lor Justiției, desființarea Secției Speciale, 
repornirea activității DNA, reincriminarea 
neglijenței în serviciu și revenirea la ve-
chea definiție a abuzului în serviciu. Mai 
mult, justiție funcțională pentru cetățeni 
prin măsuri clare care vor face ca aceștia să 
primească soluții rapide și echitabile pen-
tru dosarele lor.

  Primării mai puține și mai eficien-
te. Reducerea numărului de primării prin 
comasare voluntară, în vederea creșterii 
calității serviciilor publice furnizate locuito-
rilor. Reforma administrativă va viza și gesti-
onarea eficientă a zonei metropolitane din 
jurul orașelor cu peste 100.000 de locuitori. 

VI. Noua Generație

Am militat cu insistență în Parlamentul Euro-
pean pentru a include acest punct în Meca-
nism. Prin acesta oferim șansa noii generații 
de a avea un viitor mai bun, în special fiind-
că valul pandemiei a avut consecințe foarte 
mari asupra tinerilor, asupra stării lor psihi-
ce, asupra siguranței unui viitor, a unui loc 
de muncă. Iar România le datorează tineri-
lor un viitor creat pentru ei, împreună cu ei. 

Avem nevoie de o reformă de substanță 
a educației în România. Sistemul nostru 
educațional e demult inadaptat realității. 

  Școala de la 8 la 5, masă caldă și 
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școală după școală. Creșterea calității 
învățământului prin reorganizarea pro-
gramului elevilor. Astfel, în intervalul 8.00-
17.00 elevii participă la orele de studiu 
dimineața, la prânz au parte de o masă 
caldă, iar după-amiază se pot implica în 
activități opționale (teme, activități sporti-
ve, cluburi de interes etc). 

  Sprijin pentru școala online. Organi-
zarea și dezvoltarea a 8 Centre Regionale 
pentru Suport în Educație Online, care să 
ofere școlilor sprijin în desfășurarea ore-
lor online; de la conectarea la internet de 
mare viteză și achiziția de echipamente, 
până la formarea de competențe digitale 
pentru cadrele didactice.

Suntem codași în Europa la implementa-
rea Garanției pentru Tineret. Vom avea o 
Garanție pentru copii. 

  Garanția pentru un viitor mai bun al 
copiilor României - asigurarea unui nivel 
de trai decent pentru toți copiii României 
și ruperea cercului vicios care perpetuează 
sărăcia de la o generație la alta prin asigu-
rarea accesului minim:

 • la educație și acoperirea directă sau 
indirectă a costurilor asociate educației 
(rechizite, haine), acolo unde familiile au 
dificultăți financiare;

 • la sănătate și măsuri de prevenire, in-
cluzînd îngrijire antenatală începând din 
primul trimestru de sarcină, vaccinare, 
profilaxie;

 • la nutriție adecvată, de la sarcină la ma-
turitate, prin acoperirea nevoilor de bază, 
acolo unde familia nu poate face asta;

 • la condiții decente de locuire pentru fa-

miliile cu copii.

  Garanția pentru competențe și lo-
curi de muncă pentru tineri - investiții în 
educație, calificare și recalificare, în forma-
rea pe tot parcursul vieții, în impulsionarea 
învățământului profesional și tehnic (IPT) 
și a formei de învățământ dual în special, 
susținerea educației antreprenoriale și fi-
nanciare și a competențelor digitale pen-
tru tineri. Crearea unor platforme digita-
le la un click distanță pentru ca tinerii să 
poată să aibă acces la oferta de formare de 
competențe, la oportunități de stagiu și 
schimb de experiență.

Cum evităm 
greșelile trecutului 
(și ale prezentului)?

Am vorbit despre ce vrem să facem. Dar cum 
vom face asta și ce propunem noi nou, care 
să adreseze dezastrul fondurilor europene 
în România? Cum evităm să creăm alte noi 
găuri negre de finanțare, unde banii se pierd 
și mai ales, cum ne asigurăm că de data asta 
prindem trenul fondurilor europene, fără să 
mai fim la coada ratelor de absorbție?

I. Ministerul Fondurilor Europe-
ne nu este instituția potrivită 
pentru a dezvolta și implementa 
Planul Național de Redresare. 

MFE este o instituție care a fost creată (și este 
o particularitate bizară a României existența 
sa ca minister) pentru a cârpi cumva defici-
tele instituționale ale celorlalte ministere in-
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capabile să folosească banii europeni. MFE 
are un stil de lucru greoi și dependent de 
procesele Politicii de Coeziune în forma sa 
veche și a creat obișnuințe administrative 
foarte decise să reziste oricărei schimbări - 
chiar și schimbărilor aduse de regulamente-
le noi ale Politicii de Coeziune. Ca un exem-
plu de eșec sistemic, MFE a promis public că 
banii europeni de sporuri salariale și dotări 
pentru spitale, ambele urgente în criza CO-
VID, vor ajunge rapid acolo, lucru care nu s-a 
întâmplat. Iar asta, pentru că MFE nu știe să 
cheltuiască bani repede și țintit. Când a apă-
rut această oportunitate europeană, fără o 
analiză la bază, Guvernul a decis că tot MFE 
se va ocupa de banii din #NextGeneratio-
nEU. Este o decizie nefericită din 3 motive: 

1. Factorul timp. În mod sistematic, MFE 
cheltuie bani cu întârziere. În mod sistema-
tic, e nevoie de eforturi enorme de a recupe-
ra întârzierile - așa cum am făcut noi în 2016.  
 
Tiparele de întârziere nu se schimbă și actu-
alul Guvern înregistrează aceeași curbă de 
întârziere pe care se afla și Guvernul Ponta 
la momentul de timp similar din bugetul 
multianual trecut. Banii din #NextGenera-
tionEU trebuie cheltuiți în decurs de 3 ani, 
pe decizii rapide și investiții masive. Nu ne 
permitem și cu acești bani curba de întârzi-
ere care a devenit o regulă pt MFE (și, ca să 
nu fim nedrepți cu MFE, probabil ar fi una 
obișnuită și dacă ar fi gestionați de ministe-
rele de linie.) 

2. #NextGenerationEU nu este parte a Po-
liticii de Coeziune. Nu sunt bani gestionați 
pe regulamentele fondurilor europene 
obișnuite, Oricum birocrația românească 

interpretează fixist și limitat regulamen-
tele. Oricum birocrația românească refuză 
instrumentele flexibile de implementa-
re - de pildă, a refuzat instrumentul numit 
Global Grant prin care banii puteau ajun-
ge rapid în spitale și și-a legat încrucișat 
șireturile unele de altele, așa încât acești 
bani sunt pierduți prin sistem în loc să fi 
ajuns deja la personalul sanitar și în spitale.  
 
Regulamentul special dedicat #NextGene-
rationEU - la care Dragoș Pîslaru este co-
raportor al Parlamentului European - este 
unul extrem de flexibil, menit să fie imple-
mentat rapid. MFE nu știe să facă asta. Să lași 
tot MFE să se ocupe și de acești bani este un 
nou triumf al speranței asupra experienței.  

3. Puterea de a împinge reformele. #Ne-
xtGenerationEU nu ar trebui să fie doar un 
instrument de întoarcere la realitatea dina-
intea crizei sanitare, este expres prevăzut 
acest principiu în regulamentul dedicat. Sis-
temul celor 6 piloni pe care l-am propus PE 
este menit să orienteze banii către industrii 
ale viitorului și către reforme. MFE nu este un 
minister puternic care să împingă reforme. 
A face doar o colectare de idei de la minis-
tere, așa cum s-a întâmplat până acum, în-
seamnă a promova aceleași idei de investiții 
rămase prin sertarele ministerelor (unele ră-
mase de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu). 
Este exact opusul a ceea ce ar trebui să se 
întâmple, anume a folosi acești bani pentru 
a promova și finanța reforme structurale 
profunde. Planul de redresare trebuie să fie 
gestionat de către o instituție cu putere de 
coordonare reală în administrația centrală.  
II. Desființarea diferențelor între 
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banii europeni și cei naționali
O altă reformă cheie pe care o propunem 
este eliminarea diferențelor de tratament 
între fondurile naționale și cele europene. 
Sursa banilor ar trebui să fie aproape irele-
vantă atunci când vorbim de programare, 
implementare sau evaluare pentru proiec-
tele de dezvoltare ale României. 

Așa cum ni se cere să venim cu programare 
multianuală pe banii europeni, așa trebuie 
sa facem și cu banii din bugetul național.

Dacă tot creăm instrumente funcționale pe 
bani europeni, nu ar trebui să le dublăm cu 
alte scheme pentru banii naționali, care să 
fie mai simplu de folosit pentru dedicații și 
învârteli politice.

Dacă tot avem norme și proceduri europe-
ne de monitorizare și evaluare pentru banii 
europeni, la fel ar trebui să avem și pentru 
banii naționali. 

III. Accent pe multiplicarea  
rezultatelor

Trebuie să încheiem era banilor dați cu 
elicopterul pentru sectoare înguste, prin 
investiții de susținere a supraviețuirii unor 
proiecte (de multe ori păguboase) specifice, 
care nu au efecte benefice multisectoriale. 

Ajunge cu epoca în care gonim spre o 
absorbție cantitativă de bani europeni, fără 
să ne mai pese de calitatea proiectelor pe 
care le finanțăm!

Scopul banilor din MRR trebuie să fie de 
a sparge cercurile vicioase unde ratăm 

finanțări, iar ce prindem finanțează pro-
iecte înguste care nu sunt livrate bine, la 
timp sau sustenabil și să creăm un cercuri 
virtuose, prin care finanțăm proiecte care 
se completează între ele, care multiplică 
efectele (de exemplu, care au un impact 
benefic social în industria de îngrijire sau 
care oferă locuri de muncă și deci putere de 
cumpărare unor zone defavorizate), gene-
rând resurse noi.

Practic, ca în pilda talanților, pentru fi-
ecare euro primit vrem să putem zice, 
după 6 ani de implementare a MRR, că am 
înmulțit banii respectivi în beneficiul în-
tregii societăți.

Împrumuturile trebuie să meargă pe pro-
iecte care vor genera profit direct. Cu îm-
prumuturi poți finanța de exemplu un me-
trou, care va aduce venit. Nu mai dăm bani 
gratis și readucem nevoia de competitivita-
te, de profesionalism, în obținerea de fon-
duri europene, pentru sectorul public la fel 
ca și pentru cel privat! 

Vor fi prioritizate proiectele care au efect be-
nefic în jurul lor, care crează locuri de mun-
că, care au efecte multi-sectoriale.

Granturile vor merge pentru a acoperi ris-
curile noilor proiecte ambițioase, inovati-
ve, pentru proiecte private cât și publice 
pentru a asigura costuri de finanțare sau 
de garanție că proiectele europene sunt 
implementate corespunzător. 

Componenta de granturi ar trebui să fie mai 
redusă pentru administrațiile care deja au 
capacitatea de a se susține sau proiecte care 
generează venituri (de exemplu, parcuri de 
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mașini sau parcuri industriale). Dar în aceste 
cazuri resursele pot fi mult mai mari sub for-
mă de instrumente financiare, de împrumu-
turi și garanții care să acopere nevoi mult 
mai mari.

Avem în vedere posibile derogări sau 
condiții flexibile pentru plafonul de îndato-
rare acolo unde vedem o posibilitate clară 
că vor fi generate venituri, în special proiec-
te smart, inovatoare sau multiplicatoare de 
resurse (care de exemplu generează și venit 
dar și capital uman profesionalizat).

IV. Banca Națională  
pentru Dezvoltare (BND)

Avem nevoie de un mecanism mai bun 
pentru a introduce mecanisme financia-
re cu bani europeni. Un mecanism care să 
ofere o relație directă cu Banca Europeană 
de Investiții, care ar putea prelua manage-
mentul de lichiditate în ceea ce privește 
fondurile europene (în prezent noi ținem 
banii la Frankfurt) și care să poată finanța 
susținut proiectele autorităților locale. 
Avem nevoie de o Bancă Națională de 
Dezvoltare.

Prin dezvoltarea unei BND vom putea redu-
ce din numărul de agenții și să punem mai 
multe instrumente împrăștiate prin toată 
administrație: FNGCIMM, Fondul Român de 
Contragarantare, Eximbank, schemele de 
granturi pentru sectorul privat de la Finanțe, 
Economie, Dezvoltare etc..

BND are o componentă de analiză de risc, 
capacitatea de gestiona atât bani euro-
peni, dar și naționali și va gestiona proiec-

tele generatoare de venituri.

BND poate combina împrumuturi și gran-
turi prin intermediari financiari pentru a 
sprijini mai eficient companiile private, 
evitând politizarea administrației publice 
și birocrația de stat.

BND va funcționa pe bază de parametri de 
performanță și competitivitate.

BND are nevoie de maxim 6-9 luni de zile 
pentru înființare, timp în care vom putea 
în paralel deja lansa proiecte pilot, pentru 
a nu exista întârzieri, care să fie preluate 
ulterior de Bancă.

Nu în ultimul rând, promovăm pentru BND 
și gestiunea tuturor proiectelor inovarea 
tehnologică, asimilarea tehnologiilor noi 
în domenii vechi (de exemplu, digitalizarea 
agriculturii), continuitatea și stabilitatea 
afacerilor, asigurând capital necesar pen-
tru solvabilitatea firmelor sănătoase, dar 
aflate în dificultate temporară din cauza 
restricțiilor cauzate de COVID.

V.  Simplificarea intermedierii 
fondurilor europene cu sectorul 
privat

Una din reformele cheie pe care le propu-
nem este ca prin crearea BND, firmele să 
nu mai fie nevoite să stea la ușa vreunui 
funcționar public din ministere pentru a 
cere sprijin pentru afacerea sa. Desființăm 
pentru sectorul privat obligativitatea de a 
fi evaluați administrativ și financiar de oa-
meni care nu le înțeleg afacerile.

Vom încuraja firmele private și antrepreno-
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rii să meargă cu ideile lor la bănci sau alte 
instituții financiare (ex: fonduri de investiții) 
pentru validarea modelului de business. 
Iar mai apoi, pentru proiectele care ar pu-
tea fi finanțate, dar ar mai avea nevoie de o 
garanție adițională, sau de o componentă 
de grant pentru a acoperi un risc generat 
de adoptarea de tehnologii noi, de inovarea 
propusă sau de stadiul timpuriu al aface-
rilor, intervine relația cu BND, care pune la 
dispoziția intermediarilor financiari instru-
mente financiare variate, având în spate ba-
nii europeni din MRR și corelarea cu InvestEU 
și alte facilități BEI.

Timpul funcționarului public atot-puternic 
care umilește antreprenorul pentru a da 
bani gratis a apus. Normalitatea finanțării 
proiectelor prin instrumente financiare în 
pas cu epoca vine cu ajutorul USR PLUS. 

Consultare publică

Planul nu se elaborează într-un subsol, ci în 
parteneriat social, consultare și angajare a 
actorilor parte a societății. Un plan național 
de redresare și reziliență înseamnă propu-
neri create împreună cu partenerii sociali, 
actorii societății civile, cu organizațiile de 
tineret, cu reprezentanții mediului public și 
privat, înseamnă consultarea lor, dar și im-
plicarea lor în implementarea măsurilor. 

Vă propunem azi aceste principii și vom 
lansa un proces de consultare publică, îna-
inte și după alegeri, pentru a ne asigura că 
cei șase piloni ai MRR sunt implementați 
în România într-un mod care să țină cont 
de specificul societății civile, ai asociațiilor 

de tineri, studenți și elevi, al patronatelor și 
sindicatelor din țară, dar și de mesajele din 
Diaspora.


