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Romania aduce primii bani din PNRR: 15
miliarde de euro intra in tara
Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin
Mecanismul de Redresare si Rezilientã incheiat intre Comisia Europeanã si
Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, bani care vor fi
folositi pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru refinantarea
datoriei publice guvernamentale, pe baza cheltuielilor bugetare efectuate
pentru reformele prevãzute in Planul National de Redresare si Rezilientã
(PNRR), relateaza stirpesurse.
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”Ministrul Finantelor, dl Adrian Caciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de imprumut prin
Mecanismul de Redresare si Rezilientã incheiat intre Comisia Europeanã si Romania, in valoare
de aproximativ 15 miliarde de euro. imprumutul va fi folosit pentru finantarea deficitului bugetului
de stat si pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale, pe baza cheltuielilor bugetare
efectuate pentru reformele prevãzute in Planul National de Redresare si Rezilientã (PNRR).
Sumele vor fi disponibilizate in 10 rate, in baza indeplinirii de cãtre partea romanã a jaloanelor si
tintelor prevãzute in reformele si investitiile asociate imprumutului”, anunta sambata Ministerul
Finantelor, informeaza News.ro.
Totodatã, Comisia Europeanã va disponibiliza o prefinantare de 13% din imprumut (cca 1,94 mld.
EUR), dupã intrarea in vigoare a Acordului.

„Am fãcut un pas important pentru ca Romania sã primeascã primii bani prin Mecanismul de
Redresare si Rezilientã. Este vorba de aproximativ 15 miliarde de euro aferente cheltuielilor
bugetare necesare pentru reformele si investitiile prevãzute in PNRR. Acum urmeazã ca
Ministerul Finantelor sã incheie un Acord subsidiar cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor
Europene, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile pãrtilor in aplicarea prevederilor Acordului
de imprumut, inclusiv monitorizarea atingerii jaloanelor si a tintelor si intocmirea raportãrilor
solicitate de Comisia Europeana”, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finantelor.
Perioada de disponibilitate a imprumutului este 31 decembrie 2026.
Fiecare tragere, inclusiv prefinantarea, va avea o maturitate de 30 de ani de la data
disponibilizãrii, din care o perioadã de gratie de 10 ani. Rambursarea se va face in rate egale pe
perioada ramasã panã la maturitate.
Romania beneficiazã prin PNRR de aproximativ 29,18 miliarde de euro, dintre care 14,24 miliarde
de euro grant si restul imprumut.
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