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PROBLEME IDENTIFICATE

18,3% șomajul în rândul tinerilor

Exodul tinerilor din țară

Lipsa forței de muncă calificate în unele 
zone ale țării
Dificultățile tinerilor cu venituri reduse în 
finalizarea studiilor

Dificultățile de angajare și reconversie 
profesională pentru cei apropiați de 55 de ani 
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OBIECTIVE
Creșterea ocupării și mobilității forței de muncă, în 
special în rândul tinerilor 

Îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de 
muncă.

Susținerea potențialului de creștere economică prin 
creșterea nivelului de calificare

Stimularea cetățenilor pentru a investi în propria  
dezvoltare sau a familiei lor

Sprijinirea persoanelor care urmeaza o formă de 
învățământ sau cursuri reconversie profesională.
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2.

3.
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BENEFICIARI

Tinerii între 16 și 26 de ani 
dacă sunt în sistemul de învățământ sau  urmează cursuri 
de specializare, autorizate de Ministerul Educației Naționale

Persoane între 26 și 55 de ani 
dacă sunt în sistemul de învățământ sau  urmează cursuri 
de reconversie profesională 
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VALOAREA CREDITULUI

40.000 lei

20.000 lei
Dacă beneficiarul este angajat 
sau se angajează în perioada 

derulării programului

Pentru tinerii între 16 și 26 de ani 
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35.000 lei

Pentru persoanele între 26 și 55 de ani 

VALOAREA CREDITULUI

20.000 lei
Dacă beneficiarul este angajat 
sau se angajează în perioada 

derulării programului
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CONDIȚII DE CREDITARE

Dobânda: 0%
Durata: 10 ani
Perioada de grație: max 5 ani

Garantat de stat: 80%
Dacă nu e angajat, beneficiarul trebuie însoțit de un co-debitor 
pentru diferența de 20%

Finanțatorul  va acorda o perioadă de grație egală cu 
durata studiilor, dar nu mai mult de 5 ani

[inclusiv perioada de grație]
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DERULARE

Credit cu trageri multiple 
în maxim 5 ani  de la acordarea 
creditului

Se decontează 
facturile sau plățile directe pe 
bază de proformă
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CHELTUIELI ELIGIBILE

Se decontează toate cheltuielile eligibile 
realizate pentru beneficiarul creditului 

sau pentru membrii familiei acestuia
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CHELTUIELI ELIGIBILE

Educație
Plata cursurilor de specializare/calificare/pregătire profesională

Taxa de studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.) la 
unități de învățământ din România

Plata cărților, rechizitelor, revistelor de specialitate

Taxa de participare manifestări științifice și concursuri din România

Costurile de transport pentru participarea la manifestări 
științifice din România sau din străinătate

Achiziționare de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri.

Plata chirie, utilități, loc cazare în cămine  școlare sau studențești

Plata taxei la grădință, creșă sau școală privată din România

CHELTUIELI ELIGIBILE
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Cultură

Sănătate

Abonamente culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, 
muzee.

Costul medicamentelor, analizelor medicale, serviciilor 
dentare sau intervențiilor chirurgicale care nu sunt 
acoperite de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate sau de programele naționale de sănătate publică

Costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate

Instrumente și echipamente pentru prestațiile culturale

CHELTUIELI ELIGIBILE
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Sport

Locuințe

Echipamente sportive de uz personal

Abonamente la activități sportive (fitness, înot etc.)

O parte din construcția sau achiziția unei locuințe

Modernizarea sau renovarea locuinței

CHELTUIELI ELIGIBILE



Guvernul României

PROGRAMUL
„Investește în tine”

Împrumuturi fără dobândă garantate de stat


