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Preambul 

(37) În vederea asigurării unei contribuții financiare semnificative, proporționale cu nevoile 

reale ale statelor membre pentru a întreprinde și a finaliza reformele și investițiile incluse în 

planul de redresare și reziliență, este oportun să se stabilească o contribuție financiară maximă 

disponibilă pentru acestea în cadrul mecanismului, ca sprijin financiar nerambursabil. Un 

procent de 70 % din respectiva contribuție financiară maximă ar trebui calculat pe baza 

populației, a relației de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor și a ratei relative 

a șomajului din fiecare stat membru. Un procent de 30 % din respectiva contribuție financiară 

maximă ar trebui calculat pe baza populației, a relației de proporționalitate inversă cu PIB-ul 

pe cap de locuitor și, în proporție egală, pe baza variației PIB-ului real în 2020 și a variației 

agregate a PIB-ului real în perioada 2020-2021 pornind de la previziunile Comisiei din toamna 

anului 2020 pentru datele care nu sunt disponibile la momentul calculării, care urmează a fi 

actualizate până la 30 iunie 2022 cu rezultatele efective. 

 

Articolul 11 

Contribuția financiară maximă 

(1) Contribuția financiară maximă se calculează pentru fiecare stat membru după cum urmează:  

(a) pentru 70 % din cuantumul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a), transformat în 

prețuri curente, pe baza populației, a raportului de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap 

de locuitor și a ratei relative a șomajului din fiecare stat membru, astfel cum se prevede în 

metodologia stabilită în anexa II; 

(b) pentru 30 % din cuantumul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a), transformat în 

prețuri curente, pe baza populației, a raportului de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap 

de locuitor și, în proporție egală, pe baza variației PIB-ului real în 2020 și a variației agregate 

a PIB-ului real în perioada 2020-2021, astfel cum se prevede în metodologia stabilită în anexa 

III. Variația PIB-ului real în 2020 și variația agregată a PIB-ului real în perioada 2020-2021 se 

bazează pe previziunile Comisiei din toamna anului 2020. 

 (2) Calculul contribuției financiare maxime prevăzute la alineatul (1) litera (b) se actualizează 

până la 30 iunie 2022 pentru fiecare stat membru prin înlocuirea datelor din previziunile 

Comisiei din toamna anului 2020 cu rezultatele efective în ceea ce privește variația PIB-ului 

real în 2020 și variația agregată a PIB-ului real în perioada 2020-2021. 

 

ANEXA I 



Metodologia de calcul a contribuției financiare maxime acordate pentru fiecare stat 

membru în cadrul mecanismului 

Prezenta anexă stabilește metodologia de calcul a contribuției financiare maxime disponibile 

pentru fiecare stat membru în conformitate cu articolul 11.  

Metodologia ține seama, în ce privește fiecare stat membru, de următoarele elemente:  

— populația;  

— inversul PIB-ului pe cap de locuitor;  

— rata medie a șomajului în ultimii cinci ani (2015-2019), comparativ cu media Uniunii;  

— scăderea PIB-ului real în 2020 și scăderea cumulată a PIB-ului real în 2020 și 2021. 

 Pentru a evita concentrarea excesivă a resurselor:  

— inversul PIB-ului pe cap de locuitor este plafonat la maximum 150 % din media Uniunii;  

— abaterea ratei șomajului din statul membru respectiv față de media Uniunii este plafonată 

la maximum 150 % din media Uniunii;  

— pentru a ține seama de faptul că piețele forței de muncă din statele membre mai bogate (cu 

un VNB pe cap de locuitor superior mediei Uniunii) sunt în general mai stabile, abaterea ratei 

șomajului din aceste țări față de media Uniunii este plafonată la maximum 75 %.  

Contribuția financiară maximă a unui stat membru în cadrul mecanismului (CFMi ) este definită 

după cum urmează: CFMi = νi × (SF) unde: SF (sprijin financiar) reprezintă finanțarea disponibilă 

în cadrul mecanismului, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) litera (a);  

și νi este cheia de repartizare pentru statul membru i, definită ca: νi = 0,7 κi + 0,3 αi unde κi 

este cheia de repartizare aplicată unei proporții de 70 % din cuantumul menționat la articolul 

6 alineatul (1) litera (a) și prevăzută în anexa II;  

și αi este cheia de repartizare aplicată unei proporții de 30 % din cuantumul menționat la 

articolul 6 alineatul (1) litera (a) și prevăzută în anexa III. 


