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Asociația ROREG nr. 524/19.05.2021 
 

 
 
Stimate domnule Ministru Cristian GHINEA, 
Stimate domnule Ministru CSEKE Attila, 
 

 
Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională - ROREG, în baza experienței și expertizei 
acumulate de cele 8 ADR-uri în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul 
Operațional Regional, supune atenției dumneavoastră o propunere de finanțare din Planul 
Național de Redresare și Reziliență, rezultată din nevoile identificate în cadrul POR 2014-
2020, în corelare cu problemele adresate prin PNRR. 
 
Conform recomandărilor specifice de țară formulate de Comisia Europeană și andosate de 
Consiliul Uniunii Europene, pentru a încuraja redresarea economică, este important să se 
identifice reforme relevante și profunde prin care să se accelereze modernizarea și implicit 
finanțarea domeniilor esențiale, cu adresabilitate largă în societatea civilă, mediul de afaceri 
și sectorul public din România. În acest context sunt foarte importante și investițiile menite 
să promoveze relansarea economiei. 
 
Potrivit Comisiei Europene, în anul 2021, România trebuie să întreprindă acțiuni astfel încât 
să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze 
întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii și lucrătorii 
independenți, să avanseze finanțarea proiectelor mature și să promoveze investițiile în 
mediul privat pentru a favoriza redresarea economică. 
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La nivelul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul priorităților de investiții 
aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, s-a 
înregistrat un grad de depunere mult peste alocările regionale, fapt ce a condus, în ciuda 
supracontractărilor identificate și aprobate la nivel de program, la imposibilitatea finanțării 
unui număr considerabil de proiecte, care cumulează o valoare totală de 5,836 miliarde 
euro, conform tabel:  
 

Regiune  Val. totală mil. lei Valoare totală mil. euro 
SM 5.345,67 1.085,92 
SE 5.612,29 1.140,08 
SV 2.544,094 516,80 

Centru 4.567,50 927,87 
NE 4.044,59 821,62 
NV 6.061,70 1.254,54 

VEST 555,95 112,94 
TOTAL 28.731,794 5.836,59 

Curs euro 4,9227 
 
Proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt proiecte mature, elaborate în conformitate 
cu prevederile ghidurilor specifice aferente programului. Pentru o parte dintre aceste 
proiecte au fost parcurse și etapele de evaluare, selecție și precontractare, în ideea de avea 
proiectele pregătite de contractare în cazul identificării de fonduri suplimentare.  
 
În situația în care prin Programul Național de Redresare și Reziliență se are în vedere 
sprijinirea investițiilor în mediul privat, respectiv sprijinirea IMM-urilor pentru relansare 
economică, toate aceste proiecte depuse în cadrul POR 2014-2020, care depășesc 
alocarea programului, ar putea fi finanțate din fondurile alocate PNRR, în condițiile 
încadrării acestora în regulile și prevederile care se vor agrea la nivelul acestui program.  
 
Considerăm că avantajul unui astfel de demers constă în faptul că proiectele sunt deja 
elaborate și depuse în sistemul electronic unic MySMIS, sunt concepute pe principiul 
finanțării din fonduri nerambursabile și îndeplinesc o serie din condiționalitățile impuse de 
Comisie pentru elaborarea PNRR,  tratate în cadrul Pilonului I – ”Tranziție verde” și a 
Pilonului III - “Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”: 
 

Ø Sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizarea capacității verzi, 
proiecte cu impact în creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect 
de seră; 

Ø Crearea Băncii Naționale de Dezvoltare, prin care se dorește facilitarea accesului la 
finanțare pentru IMM-uri; 

Ø Înființarea Fondului de capital de risc pentru reziliență economică, în scopul creșterii 
numărului de întreprinderi inovatoare care implementează proiecte viabile, creșterii 
inițiativelor antreprenoriale pentru utilizarea de tehnologii avansate și 
internaționalizării întreprinderilor; 
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Ø Suplimentarea bugetului și orientarea schemelor de ajutor de stat spre investiții 
semnificative, în special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în zona de 
producție; 

Ø Derularea de instrumente financiare pentru finanțarea anumitor domenii prioritare ale 
PNRR, implicit pentru mediul privat.  

 
În corelare cu cele detaliate mai sus, investițiile propuse în cadrul proiectelor  depuse în 
cadrul Axei 2 a POR 2014-2020 au ca obiectiv specific îmbunătățirea competitivității 
economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive 
identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate și se caracterizează prin: 
 

Ø caracterul inovativ al investiției ca rezultat al utilizării unor tehnologii noi, noi 
combinații ale tehnologiei existente sau utilizarea altor cunoștințe dobândite de 
întreprindere pentru obținerea de produse noi sau semnificativ îmbunătățite; 

Ø măsuri de digitalizare a activității societăți; 
Ø plan de afaceri pe cu previziuni financiare pe o durată de 10 ani; 
Ø activități de internaționalizare; 
Ø asigurarea egalității de șanse la nivelul societății; 
Ø măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 

energetice la nivelul societății; 
Ø respectarea principiilor solicitării de finanțare în cadrul schemelor de ajutor de stat 

deja aprobate. 
 
Astfel, considerăm că proiectele depuse în cadrul Axei 2 a POR 2014-2020 pentru care nu 
există în acest moment sursă de finanțare, reprezintă o resursă de proiecte deja dezvoltate, 
mature care pot să răspundă problemelor ridicate prin PNRR și pot contribui la o absorbție 
rapidă a fondurilor puse la dispoziția României în cadrul acestui program, motiv pentru care 
propunem alocarea de fonduri la nivelul regiunilor din Planul Național de Redresare și 
Reziliență. 
 
Reiterăm faptul că în contextul crizei provocate de COVID-19 este necesar să acordăm 
sprijin financiar semnificativ și eficace solicitanților de finanțare care au deja dezvoltate 
proiecte mature, astfel încât să accelerăm revigorarea mediului privat, dar și accelerarea 
procesului de diminuare a disparităților intra și inter-regionale  prin Planul de Redresare și 
Reziliență pe care România îl elaborează, plan ce stabilește prioritățile investiționale și 
reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și 
digitale avute în vedere de Comisia Europeană. 
 
Vă mulțumim și vă asigurăm de expresia înaltei noastre considerații. 
 
 
 
Cu deosebită stimă, 
      
Sorin MAXIM 
 
Președinte Asociația ROREG 
Director general, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
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