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Stimați cetățeni,

România se află într-un moment
deosebit de greu. Românii au ajuns
să trăiască în sărăcie, în foame și
în frig. Mulți alții continuă să moară
uciși de COVID-19, fără ca statul să
facă ceva cu adevărat pentru a le
salva viața.

perioadă. Este responsabilitatea
noastră să luptăm acum pentru ei.
Dacă nu ne asumăm această luptă
acum, s-ar putea să nu mai fie nimic
de reparat mai târziu.

Toți s-au săturat să vadă o clasă
politică incapabilă să lupte alături
de cetățeni și de mediul de afaceri
pentru a scoate țara din fundătura
în care se află.

De
aceea,
PSD
își
asumă
responsabilitatea de a guverna în
acest moment critic. Opoziția nu este
suficientă. Este datoria noastră să
punem în aplicare măsurile pentru
care am fost votați la alegerile din
decembrie 2020.

Milioane de români și de antreprenori
nu au fost apărați de nimeni în această

Acest program de guvernare poartă
amprenta
social-democrată.

În viziunea noastră, este nevoie de
două etape. Una de STABILIZARE – în
care vom lua acele măsuri urgente
pentru a opri prăbușirea economică,
socială și sanitară, și una de revenire la
NORMALITATE și RELANSARE, în care vom
putea impune acel pachet de măsuri
care să redea speranța și încrederea
că putem să creștem din nou.

firmele românești. ”Cumpără românește”
și ”Fabricat în România” sunt conceptele
în jurul cărora vom construi un nou
parteneriat cu cei care produc la noi
în țară, indiferent de naționalitatea lor.
De asemenea, toți cei care vor angaja
tineri la început de drum sau oameni cu
experiență aflați în pragul pensiei vor
primi stimulente din partea statului.

Prioritatea noastră o reprezintă
familiile cu copii, cei care muncesc
din
greu,
antreprenorii
români,
pensionarii, dar și cei mai vulnerabili
dintre semenii noștri.

Avem un pachet destinat tinerilor,
deoarece vrem să îi păstrăm aici în țară
și să își întemeieze familii. Locuințele
pentru tineri, subvenționate de stat,
reprezintă doar una dintre măsurile pe
care le-am gândit pentru stimularea
natalității.

Avem un pachet social în care alocațiile,
pensiile, salariul minim sau indemnizațiile
pentru persoanele cu handicap vor
crește de la 1 ianuarie 2022. În plus, părinții
și bunicii noștri cu pensiile cele mai mici
vor fi ajutați de stat să-și plătească
facturile în această iarnă.
Avem un pachet economic care conține
scheme de sprijin consistente pentru

Avem un pachet destinat fermierilor,
dar și celor care muncesc în agricultură.
Salariile vor crește și în acest domeniu,
la fel ca în construcții. Vrem să aducem
pe masa românilor mai multe produse
românești, de aceea vom crește
subvențiile și vom relua programele de
succes din anii trecuți.

Dragi români,

Nu avem cum să promitem lapte și miere.
Dar PSD are acele măsuri de bun-simț
care să țină sub control pandemia și
să ajute românii și firmele românești să
treacă peste această perioadă critică.
Avem măsuri. Avem profesioniști. Și
avem un dialog foarte bun cu partenerii
sociali și mediul de afaceri.
PSD știe să guverneze. Am demonstrat
întodeauna acest lucru. La fel ca și în anul
2000, după guvernarea CDR, sau în 2012,
după altă guvernare de dreapta, putem
pune din nou România pe picioare.
Am încredere că împreună vom reuși
acest lucru!

Cu respect,
Marcel Ciolacu

PRIORITĂȚI
STRATEGICE
ALE PSD LA
GUVERNARE

SĂNĂTATE

Centre ambulatorii de
diagnostic și tratament
în toate orașele pentru
diagnostic și tratament
rapid al pacienților
COVID-19, acces la
medicație antivirală
pe bază de prescripție
în farmaciile cu circuit
deschis

Acces universal la
testare gratuită pentru
60 de zile în centre
de testare, medici de
familie și ambulatorii
de specialitate
pentru persoanele
asimptomatice

Continuarea campaniei
de vaccinare, în paralel
cu punerea în funcțiune
a unei campanii
credibile de informare
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MUNCĂ

Creșterea cu 10% a
pensiilor, majorarea
pensiei minime de la
800 la 1000 de lei de la
1 ianuarie și un sprijin
de 1.200 de lei pentru
cei cu pensiile cele mai
mici, pentru a suporta
creșterile de prețuri la
utilități

Creșterea alocațiilor
pentru copiii între 0-2
ani de la 427 la 600 de
lei, majorarea alocațiilor
pentru copiii peste 2
ani de la 214 la 243 de lei
și alocarea celei de-a
13-a indemnizații pentru
persoanele cu handicap

Majorarea salariului
minim la 2.550 de lei,
suma care se va acorda
pentru maxim 24 de luni
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ECONOMIE

Compensarea facturilor
la energie electrică
și gaz pentru IMMuri. Plata ajutoarelor
HoReCa și finalizarea
plăților pentru IMM-uri
la Măsura 2 de sprijin,
în paralel cu lansarea
Măsurii 3

Garanţii de până
la 1 milion de Euro/
companie pentru
investiții, granturi de
maxim 200.000 de
Euro pentru firmele ce
realizează producţie
sau procesare,
finanțarea a 10.000 de
proiecte start-up cu
câte 200.000 lei/ proiect

Granturi de 80% din
valoarea investiției,
dar nu mai mult de 10
milioane Euro pentru
construcția de panouri
fotovoltaice si/sau
componente ale
acestora
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MEDIU

Definirea ca prioritate
strategică a războiului
împotriva defrișării
pădurilor

Stoparea exportului
de lemn brut

Folosirea tehnologiei
moderne precum
dezvoltarea sistemului
informatic de urmărire
a materialul lemnos și
revitalizarea aplicației
„Radarul Pădurilor”

Accelerarea
programului național
de reîmpădurire
masivă, impunând
companiilor măsuri
europene de tipul „tai
un copac, plantezi doi!”
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AGRICULTURĂ

Susținerea produselor
românești prin programe
dedicate, stimularea
asocierii producătorilor,
dezvoltarea centrelor
de depozitare,
ambalare, procesare
și comercializare
a produselor
agroalimentare

Creșterea
producției agricole
prin reabilitarea
și extinderea
sistemului de irigații,
combaterea eroziunii
solului și investiții în
sistemul antigrindină
și de stimulare a
precipitațiilor

Stabilizarea forței de
muncă specializate
printr-un salariu minim
brut de 3000 de lei
pentru angajații din
industrie și sprijin
pentru instalarea
tinerilor fermieri
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ȚINTELE PROGRAMULUI DE GUVERNARE

Indicatori Economici

2021

2022

2023

2024

Produsul Intern Brut
(miliarde lei)

1.190,3

1.317,3

1.440,1

1.560,1

12,7

10,7

9,32

8,33

7

4,6

5,3

5

Venituri bugetare

32

33,2

33,7

34,5

Cheltuieli bugetare

39,1

39

38,5

37,5

Deficit cash

-7

-5,8

-4,8

-3

Deficit ESA

-8

-6,2

-4,4

-2,9

Rata nominală
creștere PIB (%)
Crestere economică
reală (%)
(% din PIB)
(% din PIB)
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MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

CONTROLUL PANDEMIEI – SCHIMBĂRI
STRATEGICE ÎN ABORDARE

PARTENERIAT REAL. CONSULTĂRI
Măsurile sanitare cu impact socio-economic – rezultat al
consultărilor reale cu reprezentanții celor implicați sau afectați
MĂSURI CREDIBILE. PERIOADĂ, IMPACT, EFECTE BENEFICE
Măsurile cu impact pozitiv asupra sănătății publice, dar cu
efecte negative asupra mediului economic și social, trebuie
să conțină perioada de aplicare, impactul și instrumentele
financiare de compensare a efectelor negative
RESTABILIREA ÎNCREDERII ÎN AUTORITĂȚI
Este esențială profesionalizarea funcțiilor publice cu atribuții în
combaterea pandemiei
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CONTROLUL PANDEMIEI – SCHIMBĂRI
STRATEGICE ÎN ABORDARE
MINISTERUL SĂNĂTAȚII – AUTORITATE NAȚIONALĂ EFECTIVĂ
Ministerul Sănătății trebuie repoziționat ca autoritatea națională
care ia deciziile privind sănătatea publică și asistența medicală
pentru controlul pandemiei și pentru asigurarea accesului la
servicii de sănătate a tuturor categoriilor de pacienți
FĂRĂ DISCRIMINARE, INJUSTIȚIE SOCIALĂ SAU ECONOMICĂ
Măsurile legislative pentru combaterea pandemiei trebuie să fie
bine delimitate temporal, să fie nediscriminatorii și să nu genereze
injustiție socială sau economică
VACCINARE ȘI ONESTITATE
Regândirea conceptului campaniei de informare privind
vaccinarea și adaptarea socială a acesteia și în funcție de mediul
de proveniență (rural-urban)
Obiectiv vaccinare: 10 milioane de persoane vaccinate complet
într-un interval de 90 de zile
EXTINDEREA TESTĂRII
Înființarea de noi centre și asigurarea unui număr lunar de teste
gratuite pentru angajații sectoarelor esențiale, pentru o perioadă
definită de timp
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ACCES PERMANENT ȘI ECHITABIL LA SERVICIILE
DE SĂNĂTATE. OBIECTIVE MAJORE

COMBATEREA SARS-COV2
■ Oprirea valului pandemic
■ Reducerea rapidă a numărului deceselor
■ Accesul universal la investigații, tratament și testare
■ Asigurarea accesului neîntrerupt la servicii medicale a
pacienților cu boli cronice
■ Pregătirea sistemului de sănătate pentru evitarea repetării
situației din valul 4
REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE
ACCES SIGUR LA SERVICII DE SĂNĂTATE și MEDICAMENTE
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

DIAGNOSTICUL și TRATAMENTUL pacienților COVID-19
■ Accesul facil la diagnostic și tratament
■ Accesul la medicație antivirală
■ Call-center-uri profesionale
■ Criterii de internare în spital a pacienților COVID-19
■ Structură de coordonare a intervenției (MS) și
a unității de achiziție, stocare și distribuție a
medicației specifice pacienților COVID-19 (MS, DSU,
Unifarm)
■ Structuri județene funcționale de coordonare a
acordării asistenței medicale
■ Stabilire/comunicare circuit pacient infectat cu
SARS CoV-2. (Ce fac dacă am un test pozitiv, dacă
sunt contact? Unde mă adresez? Când și unde mă
prezint la medic? De unde procur tratamentul?)
■ Încurajarea prezentării timpurii la medic a
persoanelor simptomatice
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

TESTARE. Accesul universal pentru 60 de zile,
acțiune esențială
■ Asigurarea de teste rapide de calitate,
decontabile
■ Organizarea de centre de testare
■ Instruire pentru testarea/ auto-testarea
gratuită a angajaților nevaccinați
■ Acces gratuit la testare pentru persoanele
asimptomatice, o dată pe săptămână, la centre
de testare, medici de familie și ambulatorii de
specialitate
■ Testarea elevilor dar și a studenților, prin teste
din salivă, minimum o dată pe săptămână
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

VACCINARE. Prioritate susținută de comunicare
credibilă
■ Campanie de informare dedicată populației
generale, părinților, persoanelor din categorii
vulnerabile, inclusiv din mediul rural
■ Comunicare/ informare beneficii vaccinare în
parteneriat cu autoritățile locale și angajatorii,
reprezentanți ai cultelor, reprezentanți ai massmedia, INSP, societățile profesionale medicale
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

MĂSURI NON-FARMACOLOGICE. PACT NAȚIONAL
DE SOLIDARITATE
■ Autoritățile, cultele religioase, angajatorii și
mass-media explică și încurajează regulile de
reducere a transmiterii COVID-19
■ Decalarea reală a programului de lucru
■ Program școlar în schimburi
■ Telemunca
■ Suspendarea limitată a activităților
neesențiale care generează aglomerație
■ Utilizarea certificatului verde european
într-o manieră nediscriminatorie, cu acces
universal la vaccinare și testare
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

RESURSELE UMANE
■ Posibilitatea transformării contractelor
temporare ale personalului medical care
tratează pacienți COVID, în contracte
permanente
■ Creșterea numărului de locuri în specialitățile
deficitare (ATI, boli infecțioase, epidemiologie,
pneumologie)
■ Parteneriat cu organizațiile profesionale și cu
universitățile/ facultățile de medicină pentru
sprijinul personalului din unități sanitare și DSP
■ Parteneriat de încredere cu mediul universitar
medical, ca furnizor de instruire și resurse
umane înalt calificate
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GESTIONAREA RAPIDĂ A CRIZEI SANITARE.
ACȚIUNI URGENTE

INVESTIȚII DE URGENȚĂ
■ Prioritizarea investițiilor în structura secțiilor
de boli infecțioase și ATI, pentru creșterea
siguranței pacienților
■ Reabilitarea de urgență a secțiilor de boli
infecțioase afectate de incidente majore
(Matei Balș, Constanța)
■ Asigurarea sprijinului financiar, dacă este
solicitat, pentru furnizorii de oxigen ai
unităților sanitare
■ Sprijinirea producătorilor din industria
farmaceutică din România prin măsuri
administrative sau fiscale
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REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Acces sigur la servicii medicale de bună calitate,
pentru fiecare cetățean
■ Rețea națională de centre medicale
comunitare - 800, în total
■ Primele 200 în anul 2022
■ Asigurarea personalului medical necesar în
mediul rural și în zone defavorizate
■ Acces mai bun la medicamente, inclusiv
compensate și gratuite în mediul rural și în
zonele defavorizate
■ Rețea de centre de asistență medicală
ambulatorie de specialitate
■ Asistență medicală spitalicească modernă și
de calitate
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REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Prevenția și programele de sănătate
■ Dezvoltarea programelor naţionale de
screening pentru boli cardiovasculare, diabet
zaharat, cancer pulmonar, colorectal, cancer
de sân, de col uterin, de prostată, hepatite
■ Planul Național pentru supravegherea și
combaterea rezistenței antimicrobiene
■ Actualizarea Strategiilor naționale de
prevenire și control a infecției HIV/ SIDA și a
tuberculozei, reducerea stigmatizării
■ Planul Național de Control al Cancerului
■ Programe și campanii de comunicare pentru
creșterea educației privind sănătatea și
încurajarea adoptării unui stil de viață sănătos
■ Introducerea educației pentru sănătate în
școli ca disciplină curriculară obligatorie
■ Măsuri de reducere a ratei mortalității
materne și infantile în România

26

REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice și
îngrijirile la domiciliu
■ Dezvoltarea și înființarea de noi centre
medico-sociale pentru persoanele vârstnice.
Încurajarea parteneriatului public-privat
■ Adoptarea legislației care să încurajeze
îngrijirile la domiciliu
■ Pregătirea asistenților medicali pentru îngrijiri
la domiciliu
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REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

■ Dezvoltarea medicinii școlare
■ Acces neîngrădit la medicamente esențiale
■ Compensarea/ gratuitatea medicamentelor
din programele naționale și a vaccinurilor
■ Reevaluarea politicii medicamentului
■ Încurajarea producției autohtone de produse
farmaceutice
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REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

E-SĂNĂTATE
■ Elaborarea și implementarea unei Strategii
Naționale de e-Sănătate
■ Realizarea Registrelor Naționale de Boli
■ Operaționalizarea Dosarului Electronic de
Sănătate
■ Telemedicina și servicii asociate –
reglementare și finanțare

29

REZILIENȚA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

EXERCITAREA PROFESIEI MEDICALE
■ Reforma rezidenţiatului
■ Generalizarea ghidurilor de bună practică
la standard european și internațional
■ Includerea ghidurilor într-un Monitor
Oficial Medical
■ Finanțarea priorităților și programelor
naționale ale Ministerului Sănătății pe
baza ghidurilor de bună practică
■ Reforma CMR, ca organism profesional
independent
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RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ

■ Carta Sănătății Publice – document
fundamental
■ Reorganizarea INSP
■ Dezvoltarea rețelei de laboratoare de
sănătate publică la nivel central și regional
■ Dezvoltarea capacității de intervenție în
teren, de detecție precoce și de pregătire în
cazul urgențelor de sănătate publică la nivel
local, regional și național
■ Dezvoltarea componentei strategice pentru
asigurarea achiziției și distribuției de
vaccinuri, dezvoltarea de centre de stocare și
distribuție regionale
■ Dezvoltarea componentei strategice dedicate
asigurării securității transfuzionale; centre
regionale de testare, prelucrare, stocare și
transport ale sângelui și hemoderivatelor
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FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE.
PRINCIPII

Creștere cu 0,5% din PIB
anual

Bugetare multianuală

Absorbție ridicată a
fondurilor europene
dedicate sănătății

Criterii de performanță
și monitorizarea utilizării
bugetului
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FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

■ Investiții de 2,4 miliarde de Euro din fonduri
europene prin PNRR
■ Investiții de 2,8 miliarde de Euro din fonduri
europene prin Programul Operațional
Sanatate pentru:
■ Construirea spitalelor regionale (Cluj,
Craiova, Iași) și alte infrastructuri
spitalicești noi cu impact teritorial major
■ Investiții în dotări pentru îmbunătățirea
serviciilor de sănătate din spitale
■ Creșterea calității serviciilor medicale
■ Digitalizarea sistemului medical
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FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

■ Finanțarea medicinei de familie, cu o creștere
anuală de minimum 0,5% din Fondul Național
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
■ Dezvoltarea asigurărilor complementare
voluntare de sănătate, prin creșterea ponderii
fondurilor private, care să co-finanțeze servicii
medicale
■ Accesarea de fonduri europene din
programele gestionate de Comisia Europeană
EU4Helath, Digital Europe și Horizon Europe
■ Investiții în infrastructura de sănătate prin
programe ale autorităților locale
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FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

■ Stimularea investițiilor în cercetare şi inovație în medicină prin:
■ Deschiderea de apeluri pentru proiecte naționale de
țară, în domeniul cercetării medicale
■ Crearea unui fond de inovație în sănătate
■ Stimularea procedurilor privind studiile cercetării
clinice, ca alternativă de acces la terapii inovative;
încurajarea înființării de centre de studii clinice
pe lângă Spitalele Județene, în colaborare cu
universitățile/ facultățile de medicină
■ Optimizarea și stimularea aprobării studiilor
clinice și de cercetare la nivelul Agenţiei Naţionale
a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale din
România
■ Simplificarea procedurilor de achiziție pentru
obținerea materialelor și echipamentelor
necesare activității de cercetare, prin modificarea
corespunzătoare a cadrului legislativ
■ Încurajarea întoarcerii în țară a cercetătorilor români
care activează în instituții din străinătate, prin
granturi de excelență
■ Sprijinirea dezvoltării turismului medical și de wellness
35

FINANȚE

MĂSURI URGENTE

1. Aprobarea rectificării bugetare
Priorități: plata salariilor, pensiilor, alocațiilor, fonduri pentru
autorități locale și pentru cofinanțarea proiectelor europene,
deconturi proiecte din fonduri europene
2. Stabilirea direcțiilor de finanțare pentru avansul din PNRR
încasat în decembrie
3. Pregătirea Strategiei Fiscal Bugetare 2022 - 2024 și actualizarea
Programului de Convergență pe procedura EDP:
■ Includerea măsurilor economice și sociale care stimulează
cererea agregată
■ Creșterea ponderii investițiilor în PIB
■ Finanțarea măsurilor urgente din Programul de Guvernare
pentru anul 2022
4. Pregătirea Bugetului General Consolidat pentru 2022
5. Aprobarea unei OUG cu prorogări și măsuri fiscal-bugetare de
final de an
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CADRUL FISCAL BUGETAR 2021-2024
2023

2024

1.317,3

1.440,1

1.560,1

12,7

10,7

9,32

8,33

Crestere economică
reală

7

4,6

5,3

5

Venituri bugetare

32

33,2

33,7

34,5

Cheltuieli bugetare

39,1

39

38,5

37,5

Deficit cash

-7

-5,8

-4,8

-3

Deficit ESA

-8

Indicatori Economici

2021

Produsul Intern Brut
(miliarde lei)

1.190,3

Rata nominală
creștere PIB

2022

(%)

(%)

(% din PIB)

(% din PIB)

-6,2

39

-4,4

-2,9

Sursa: Comisia
Națională de
Strategie și
Prognoză, MFP

PRIORITĂȚI ÎN POLITICA FISCAL BUGETARĂ

1. Creșterea sustenabilității finanțelor publice:
■ Accent pe colectarea veniturilor
■ Diminuarea evaziunii fiscale
■ Eliminarea risipei bugetare
■ Creșterea transparenței bugetare
■ Eficientizarea cheltuielilor publice
2. Întărirea responsabilității fiscal-bugetare:
■ Modificarea Legilor Finanțelor Publice și
Responsabilității fiscal-bugetare
■ Accent pe rolul Consiliului Fiscal (în
contextul rectificărilor bugetare și a
studiilor privind evaziunea fiscală/
economia informală)
■ Consolidarea măsurilor de limitare a
datoriei publice
3. Modificarea legislației comerciale, fiscale
și contabile: reflectarea cu acuratețe a
întregului volum al veniturilor realizate
de firme prin îmbunătățirea regimului de
emitere și circulație a facturilor
40

PRIORITĂȚI ÎN POLITICA FISCAL BUGETARĂ

4. Utilizarea fără excepție a caselor de marcat
și racordarea acestora la sistemul central
informatic al ANAF
5. Factura electronică extinsă. Digitalizarea economiei
6. Acordarea restituirilor de TVA și a altor creanțe
ale firmelor în raport cu bugetul, numai după
compensarea, potrivit prevederilor actuale ale
Codului Fiscal, cu obligațiile acelorași agenți
economici către buget
7. Implementarea proiectului TRAFIC Control
(RADARUL MĂRFURILOR): monitorizarea în timp real
a transporturilor privind achizițiile și livrările de
bunuri, precum și a celor aflate în tranzit
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MĂSURI PE TERMEN MEDIU

1.

2.

Mărirea flexibilității
și eficienței bugetului
prin perfecționarea
întregului proces
bugetar

Reducerea
deficitului bugetar
pe termen mediu
(va contribui la scăderea
inflației, a ratelor
dobânzilor, a deficitului
comercial și de cont
curent al balanței de plăți
și la stabilitatea cursului
valutar al leului)

5.

6.

Întărirea guvernanței
corporative la
companiile de stat, în
vederea îmbunătățirii
performanței acestora

3.
Introducerea bugetării
participative, bugetării
multianuale pentru
investițiile publice în
infrastructură

7.

Aprobarea
de Guvern
a unei Strategii la
nivel național pentru
implementarea de
proiecte prioritare în
regim PPP (utilizarea
PPP ca mecanism
alternativ de finanțare)

Digitalizarea
economiei.
Transparentizarea
veniturilor publice și
private
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4.

Introducerea
bugetării verzi
pentru orientarea
cheltuielilor publice
ale României către
obiectivele de schimbări
climatice și mediu, în
conformitate cu reglementările adoptate la
nivel european

8.

Reducerea economiei
informale, combaterea
evaziunii fiscale

MĂSURI PE TERMEN MEDIU

9.

Reintroducerea
stopajului la sursă

12.

Realizarea unui
parteneriat real fiscaleconomic între stat și
contribuabil

10.

11.

Abordarea reducerii
fiscalității pe muncă, mai
ales în zona veniturilor mici

13.

ANAF să ofere servicii
noi și adaptate
diferitelor categorii de
contribuabili

14.

Întărirea mediului
de concurență prin
eliminarea distorsiunilor
din mediul concurenței
pe sectoare și
intersectorial, inclusiv
competiția fiscală
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Atragerea de investiții
străine directe și
stabilizarea structurală
a acestora

ELEMENTE DE REFERINȚĂ PRIVIND
POLITICA DE CONCURENȚĂ

1.

2.

Ajutoare de stat pentru
redresarea economică

Demersuri viitoare în
domeniul ajutoarelor de
stat. Cadrul Temporar
prelungit și extins

3.

4.

Intensificarea
concurenței în sectoare
cheie ale economiei
naționale

Asigurarea concurenței
corecte
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PNRR: REFORMA ANAF PRIN
DIGITALIZARE

Intrarea în vigoare a
cadrului legal pentru
obligativitatea înrolării
tuturor contribuabililor
persoane juridice SPV
(Spaţiul Privat Virtual)

Contribuabili persoane
juridice înrolați
suplimentar în SPV

Intrarea în vigoare
a cadrului legal
aplicabil care definește
criteriile de risc
pentru clasificarea
contribuabililor

Intrarea în vigoare
a cadrului legal
modificat, incident
domeniului de
activitate al structurilor
de control fiscal
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PNRR: REFORMA ANAF PRIN
DIGITALIZARE

Creșterea ponderii
veniturilor colectate de
administrația fiscală
cu cel puțin 2,5 puncte
procentuale din PIB

Reducerea decalajului
de TVA cu 5 puncte
procentuale

Modernizarea
sistemului vamal și
implementarea vămii
electronice

Finalizarea analizei
cheltuielilor în domeniul
sănătății și domeniul
educației
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ANGAJAMENTE PRIN PNRR

Adoptarea unei
strategii multianuale
şi a unui calendar
pentru realizarea unei
analize de cheltuieli
sistematice în toate
sectoarele

Intrarea în vigoare a
stimulentelor fiscale, cu
scopul de a simplifica
sistemul de impozitare
pentru a fi mai eficient,
transparent, echitabil
până în 2024

Legislaţie pentru
extinderea taxării verzi/
ecologice

Crearea și
operaționalizarea
Băncii Naționale de
Dezvoltare
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ECONOMIE

OBIECTIVE

■ Creșterea competitivității companiilor prin scheme de ajutor
de stat, granturi și garanții
■ Reducerea deficitului comercial prin creșterea
competitivității firmelor românești la export, prin atragerea
de investiții străine orientate către export și fabricarea în
România a produselor din coșul zilnic
■ Crearea și implementarea strategiei industriale a României
în conformitate cu obiectivele din Strategia industrială
europeană 2030
■ Obținerea stabilității și predictibilității prin consolidarea
unui dialog social structurat
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MĂSURI URGENTE:

■ Continuarea și dezvoltarea accesului la finanțare pentru
asigurarea capitalului de lucru și a fluxului de lichidități
pentru firmele care își reiau activitatea după relansarea
economică post-pandemie
■ Salvarea firmelor strategice românești
■ Instrumentalizarea pachetului de programe de sprijin
“Fabricat în România”
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PROGRAME
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PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
COMERȚULUI EXTERIOR

1. Programul pentru promovare la export (PPE). Va
fi modificată legislația aferentă, astfel încât să
fie eligibilă pentru finanțare nu doar participarea
în format clasic, ci și participarea la evenimente
de promovare a exportului în format virtual, să fie
modernizate instrumentele deja existente și să fie
introduse instrumente noi. Va fi prevăzută acceptarea
în program a mai multor forme de organizare
juridică a beneficiarilor. Vor fi digitalizate procesele
administrative ale programului, astfel încât să fie
facilitat accesul firmelor în faza de aplicare, dar și
ulterior în procesul de decontare
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PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
COMERȚULUI EXTERIOR

2. Programul de susținere a internaționalizării
operatorilor economici români (PINT). Începând de anul
următor vor fi acceptați în acest program beneficiarii
care aplică pentru participarea la evenimente virtuale.
Va fi optimizată platforma digitală de derulare prin
automatizarea, pe cât posibil, a unor procese de
verificare post-aplicare și mărirea bugetului pentru a
putea finanța un număr mai mare de beneficiari
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PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
COMERȚULUI EXTERIOR

3. Program pentru investițiile mari în vederea stimulării
capacității de export. Granturi pentru finanțarea
investițiilor în companiile de export, care antrenează
un număr mare de furnizori locali în lanțul de producție.
Împrumuturi preferențiale pentru capital de lucru,
cu subvenționarea de 50% a ratei dobânzii. Criterii
prioritare: crearea de locuri de muncă, plata la zi a
taxelor și impozitelor, transfer tehnologic. Domenii
prioritare: activitate de producție în industria de
medicamente și de echipamente medicale; chimică;
petrochimică; alimentară; mașini și echipamente;
mașini, unelte și utilaje agricole; îngrășăminte;
construcția de nave; piese auto; IT; energie
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PACHETUL DE
STIMULARE
ECONOMICĂ
PENTRU
COMPANIILE
MARI
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PROGRAMUL „SALVAREA FIRMELOR
STRATEGICE ROMÂNEȘTI”

Criza sanitară și economică vor accentua riscul de
faliment al firmelor românești și vor reduce drastic
competitivitatea acestora
Măsuri:
■ Instituirea de urgență a unui mecanism de infuzie
de capital în firmele românești aflate în dificultate,
prin cumpărare de acțiuni de către stat și majorare
de capital, cu obligația înstrăinării acțiunilor după
o perioadă (5 ani), cu dreptul de preempțiune a
celorlalți acționari
■ Pregătirea documentației, inclusiv a legislației
pentru înființarea unui fond suveran de investiții și
salvgardare, al cărui capital să fie constituit exclusiv
prin alocări de la bugetul de stat
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PROGRAM PENTRU DEZVOLTAREA LANȚURILOR
DE PRODUCȚIE LOCALE

Schema de ajutor de stat cu un punctaj prioritar pentru
acoperirea segmentelor lipsă din lanțul de producție;
substituirea importurilor de bunuri intermediare;
angrenarea de companii locale; crearea/menținerea
locurilor de muncă
Domenii prioritare: activitate de producție în industria
de medicamente și de echipamente medicale; chimică;
petrochimică; alimentară; de tractoare; mașini, unelte
și utilaje agricole; îngrășăminte; construcția de nave;
piese auto; IT; energie
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PROGRAM DE INDUSTRIALIZARE
PE BAZĂ DE LICENȚĂ

Fond de investiții care va contribui total sau parțial la
cumpărarea de licențe de către fabricile autohtone,
urmând să returneze anual un procent din încasări
pentru utilizarea licențelor
Domenii prioritare: sectoarele de producție cu
intensitate tehnologică medie și înaltă + sectoarele
„verzi” (green) – tranziția către o producție prietenoasă
cu mediul
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PROGRAM PENTRU INCUBATOARE
ȘI PARCURI INDUSTRIALE

Construirea/ funcționalizarea a câte minimum un
parc industrial/ tehnologic pentru fiecare județ, cu
implicarea autorităților locale pentru asigurarea
utilităților și infrastructurii. Cel puțin unul pentru startup-uri în fiecare județ. Creșterea numărului de firme în
centrele universitare în conlucrare cu parteneri locali
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MUNCĂ ȘI
SOLIDARITATE
SOCIALĂ

PILONII STRATEGICI AI REFORMĂRII MARILOR
SISTEME DE SERVICII SOCIALE

■ Modernizarea sistemului de pensii și de salarizare în sistemul
public
■ Creșterea sustenabilă a veniturilor populației
■ Modernizarea asistenței sociale prin investiții în infrastructură și
servicii integrate
■ Încurajarea natalității
■ Creșterea ocupării și accelerarea proceselor de digitalizare pentru
îmbunătățirea serviciilor publice
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CONTINUAREA CREȘTERII PENSIILOR ȘI
DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A SISTEMULUI DE PENSII

Mărirea punctului de
pensie la 1.586 lei, de la 1
ianuarie 2022

Mărirea pensiei minime
de la 800 la 1.000 lei, de
la 1 ianuarie 2022

Stabilirea unui calendar
de aplicare a Legii
127/2019, care va fi
anunțat în termen de
120 de zile

Acordarea unui ajutor
suplimentar pentru
perioada de iarnă, în
funcție de valoarea
pensiei, pentru
pensionarii a căror
pensie este peste
valoare minimă, dar
sub 1.586 lei
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UN SISTEM CORECT DE SALARIZARE PENTRU
TOȚI ANGAJAȚII DIN ROMÂNIA

Mărirea salariului
minim brut pe
economie la 2.550 de
lei de la 1 ianuarie 2022
și limitarea aplicării
salariului minim pentru
o persoană la maximum
24 de luni

Negocieri cu
sindicatele și
patronatele în vederea
stabilirii unui mecanism
predictibil de creștere
a salariului minim pe
economie

Stabilirea calendarului
de implementare a
Legii 153/2017, care va
fi anunțat în termen de
120 de zile

Instituirea unui
sistem de stimulare a
performanței
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PROTEJAREA CATEGORIILOR VULNERABILE
PENTRU REDUCEREA INEGALITĂȚILOR SOCIALE

■ Implementarea reformei privind venitul minim
de incluziune (VMI)
■ Stabilirea unui mecanism obiectiv de creștere
a indicelui social de referință (ISR)
■ Evaluarea măsurilor de sprijin pentru
acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile
din punct de vedere economic, în scopul
scoaterii a 1,5 milioane de persoane din starea
de deprivare materială severă
■ Implementarea măsurilor de protecție socială
pentru consumatorul vulnerabil din sistemul
energetic
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STRATEGIE NAȚIONALĂ PENTRU SALVAREA
LOCURILOR DE MUNCĂ

■ Schemă de ajutor de stat, în zonele cu șomaj mai
mare de 5%, în vederea susținerii afacerii cu până
la maximum 100.000 Euro
■ Facilitarea accesului angajatorilor la resurse
europene/naționale pentru pregătirea
angajaților, astfel încât să crească eficientă
programelor de formare
■ Continuarea măsurilor de sprijin a angajaților și
angajatorilor în perioada post-pandemie Covid-19,
inclusiv prin susținerea acestora din fonduri
europene sau alte mecanisme (SURE)
■ Program Național pentru Salvarea Locurilor de
Muncă, recuperarea celor 800.000 de șomeri
generați de pandemie
■ Stimulent de inserție 50% din salariu, pentru 12 luni
(prag maxim - 6.000 de lei), la angajarea de șomeri
și/sau repatriați care au cel puțin o calificare
■ Extinderea programului „A doua șansă” pentru
persoane care trăiesc în comunități marginalizate
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DIGITALIZAREA SISTEMELOR DE
SERVICII SOCIALE

■ Digitalizarea serviciilor oferite de ANOFM (Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă),
cum ar fi depunerea online a documentelor pentru
înregistrarea beneficiarilor și acordarea de prestații
■ Digitalizarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă
(ITM), care vizează activitatea de control din
domeniul relațiilor de muncă și al securității și
sănătății în muncă (sistem informatic, semnături
electronice, simplificarea procedurii de notificare)
■ Digitalizarea beneficiilor de asistență socială
gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și
Inspecție Socială – ANPIS (inclusiv operaționalizarea
platformei digitale pentru punerea în aplicare a
venitului minim de incluziune)
■ Digitalizarea bazelor de date, precum și a modului de
corespondență cu beneficiarii serviciilor oferite de
casele teritoriale de pensii publice
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PROMOVAREA MĂSURILOR PENTRU
SUSȚINEREA EGALITĂȚII DE ȘANSE

■ Activarea și promovarea angajării, pentru facilitarea
ocupării femeilor, prin îmbunătățirea angajabilității
si autonomiei acestora
■ Aceste măsuri vizează și sprijinul pentru familiile
monoparentale, pentru îmbunătățirea angajabilității
și autonomiei părintelui singur
■ Politici pentru scăderea decalajului dintre femei și
bărbați în ceea ce privește salarizarea
■ Acordarea de servicii specializate în cazurile de
violență domestică
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SPRIJIN CONSISTENT PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

■ Acordarea, în mod extraordinar, a celei de-a
13-a indemnizații persoanelor cu handicap, în
luna ianuarie 2022
■ TVA 5% pentru tehnologia asistivă care ajută
persoanele cu dizabilități să acceadă la o
viaţă independentă
■ Digitalizarea şi simplificarea sistemului de
evaluare a persoanelor cu dizabilități
■ Transmiterea, în baza acordului persoanei cu
handicap, a certificatului de încadrare către
alte instituţii publice (ex. direcţia de taxe şi
impozite pentru scutirea impozitului pe imobil)
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FINANȚAREA PROIECTELOR SOCIALE
PRIN INTERMEDIUL PNRR

■ Implementarea și gestionarea unor proiecte/
programe de investiții și reforme cuprinse
în PNRR în valoare de aproximativ 370 de
milioane Euro
■ Punerea în funcțiune a unei rețele de centre
de servicii de zi care vor oferi asistență
socială și servicii de reabilitare, iar fiecare va
avea cel puțin o echipă mobilă de furnizori de
servicii pentru persoanele în vârstă care nu se
pot deplasa la centru – 89 milioane Euro
■ Reabilitarea și modernizarea unor centre de zi
și centre de recuperare neuromotorie pentru
persoanele cu dizabilități – 15 milioane de Euro
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FOLOSIREA FONDURILOR EUROPENE PENTRU
REDUCEREA DECALAJELOR SOCIALE

Programul Operațional de Incluziune și
Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027, cu o valoare
de aproximativ 3,5 miliarde Euro
■ Dezvoltarea Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității
■ Sprijinirea națională a Grupurilor de Acțiune
Locală prin dezvoltarea de servicii de ocupare
și incluziune socială
■ Sprijinirea accesului copiilor săraci din mediul
rural la tabere de creație și sport
■ Acordarea de suport pentru copiii din mediul
rural ai căror părinți sunt plecați pentru
muncă în afara țării (infrastructură socială
pentru persoane vulnerabile)
■ Protejarea dreptului la demnitate socială –
construirea de locuințe protejate
Programul Operațional Educație și Ocupare
(POEO) 2021-2027, cu o valoare de aproximativ 3,7
miliarde Euro
■ Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale
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AGRICULTURĂ,
PISCICULTURĂ,
ACVACULTURĂ ȘI
INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

Reabilitarea sistemului
de irigații și extinderea
cu încă 800.000 ha.

Combaterea eroziunii
solului pentru 1,5
milioane ha.

Modernizarea
sistemului de desecare
pe o suprafață de
500.000 ha.
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

Investiții în sistemul
antigrindină și
de stimulare a
precipitațiilor

2.000 de localități
protejate

Sistem operațional
pentru 11 milioane ha.
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ABSORBȚIE TOTALĂ A FONDURILOR
EUROPENE

Plăți directe de 2,9
miliarde Euro anual 800.000 de beneficiari

Atragerea completă a
fondurilor PNDR, POPAM
și a sumelor alocate
perioadei de tranziție
(2021-2022)

Pregătirea, dezbaterea
publică, negocierea
și depunerea PNS la
C. E. – absorbția a 15,9
miliarde Euro
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SUSȚINERE PENTRU PRODUSELE
ROMÂNEȘTI

Programe dedicate
susținerii produselor
deficitare

Stimularea asocierii
producătorilor

Dezvoltarea centrelor
de depozitare,
sortare, etichetare,
ambalare, procesare
și comercializare
a produselor
agroalimentare
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SUSȚINERE PENTRU RASELE
AUTOHTONE

Program de susținere
a suinelor pentru
reproducție

Program de susținere
reproducție în sectorul
avicol

Măsuri de sprijin pentru
crescătorii de ovine și
bovine
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DEZVOLTAREA ZONEI MONTANE

ò Înființarea centrelor de colectare lapte în zona
montană
ò Înființarea centrelor de colectare, spălare și
prelucrare primară a lânii în zona montană
ò Înființarea centrelor de colectare și prelucrare
primară a fructelor de pădure și a plantelor
medicinale în zona montană
ò Înființarea centrelor de sacrificare a animalelor
în zona montană
ò Înființarea stânelor montane
ò Încurajarea investițiilor din zona montană
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INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ A
UNITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

Investiții în economia circulară și energie regenerabilă
(panouri fotovoltaice, hidroturbine, turbine eoliene de
capacitate mică și biocombustibil)

Subvenționarea unei părți din prețul de achiziție al
unor inputuri (îngrășăminte)
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INVESTIȚII ÎN CERCETARE ŞI INOVARE

Producerea de soiuri
și hibrizi adaptați la
condițiile climatice

Perfecționarea
materialului genetic, a
tehnologiilor de cultură
și creștere a animalelor

Întărirea legăturii între
învățământul agricol și
fermieri
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STABILIZAREA FORȚEI DE MUNCĂ
SPECIALIZATE

Salariu minim brut
de 3.000 de lei
pentru angajații
din agricultură,
industria alimentară și
piscicultură

Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri
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GRIJĂ PENTRU SĂNĂTATE ȘI MEDIU

Program de încurajare
a agriculturii ecologice
și a produselor
tradiționale

Stimularea înregistrării
și protejării produselor
definite prin scheme de
calitate europene
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LEGISLAȚIE COERENTĂ

Accelerarea procesului
de intabulare

Îmbunătățirea
legislației privind
arendarea și
concesionarea
terenurilor agricole
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INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

RUTIER

FEROVIAR

NAVAL

METROUL

AERIAN

MULTIMODAL
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CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI A ACCESIBILITĂȚII
LA REȚEAUA PRIMARĂ

Continuarea proiectelor în execuție și
finalizarea acestora
■ A3, Autostrada Transilvania
■ A1, Autostrada Sibiu–Pitești
■ A0, Autostrada de centură a municipiului
București, inclusiv pregătirea implementării
drumurilor radiale
■ A10, Autostrada Sebeș-Turda - lotul 2
■ DX12, Drum expres Craiova–Pitești
■ Drum expres Brăila–Galați
■ Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila,
inclusiv drum de legătură
■ Autostrada Lugoj – Deva (Margina - Holdea)
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CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI A ACCESIBILITĂȚII
LA REȚEAUA PRIMARĂ
Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin demararea și finalizarea unor
secțiuni de autostrăzi și drumuri expres
■ A8, Târgu Mureș - Târgu Neamț - Iași - Ungheni
■ A7, Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava - Siret
■ A13, Brașov - Bacău
■ A13, Sibiu – Brașov, în continuarea secțiunii Brașov-Bacău A9, TimișoaraMoravița
■ A3 Târgu Mureș – Brașov
■ Drum expres Craiova – Pitești (loturile 3 și 4)
■ Drum de legătură Brăila – A7 – ramurile Buzău și Focșani, (Brăila - Tulcea,
Constanța - Tulcea, Tișița - Albița), din care se va finaliza Drumul de
legătură Brăila – A7 – ramurile Buzău și Focșani
■ Drum expres Calafat – Lugoj
■ Drum expres Sfântu Gheorghe - Ditrău, respectiv Sovata - Miercurea Ciuc
■ Drum expres București - Târgoviște
■ Drum expres Suceava - Botoșani
■ Drum expres București-Alexandria
■ Drum expres Piatra Neamț - Bacău
■ Trans Regio Brăila - Călărași-Chiciu cu VO la Slobozia, VO Însurăței, VO
Viziru, VO Bărăganu
■ Drum expres Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava
■ Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă
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CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI A ACCESIBILITĂȚII
LA REȚEAUA PRIMARĂ
Accesibilitatea polilor locali de dezvoltare economică
prin implementarea unui program de construcție de
variante de ocolire în perioada 2021 - 2024
1. Continuarea proiectelor de construcție variante
ocolitoare (VO; Centuri ocolitoare): DNCB (Drumul
Național Centura Municipiului București, modernizare
la 4 benzi și intervenții la cele 4 pasaje Domnești,
Berceni, Oltenița și Cernica); VO Buftea; VO Bârlad;
VO Timișoara Sud; VO Zalău; VO Satu Mare și
legătura Oar; VO Târgu Jiu, VO Galați; VO Tecuci, VO
Mihăilești, VO Târgu Mureș
2. Demararea unor proiecte noi: Centura Metropolitană
Cluj-Napoca, VO Sighișoara; VO Vaslui; VO Sf.
Gheorghe; VO Pitești Vest, VO Timișoara Vest; VO
Râmnicu Vâlcea; VO Piatra Neamț, VO Iași, VO Ștei,
VO Tg.Jiu, VO Bistrița, VO Aleșd, VO Fălticeni, VO
Câmpulung Moldovenesc, VO Vatra Dornei
3. Implementarea în baza unor parteneriate cu
autoritățile administrației publice locale a unui
program de construire de variante de ocolire (VO
Sibiu Sud, VO Mediaș, VO Salonta, VO Arad Est, VO
Giurgiu, VO Gura Humorului + alte proiecte a căror
fundamentare economico-socială se susține)
4. Proiectarea și ulterior implementarea unui ansamblu
de noduri rutiere care vor asigura conectivitatea la
rețeaua de autostrăzi
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TRANSPORT RUTIER - MĂSURI

1. Crearea cadrului legislativ în vederea realizării
unui Registru Național al Utilajelor de construcții,
în care toate utilajele constructorilor sau terților
să fie înregistrate, iar în momentul participării la o
licitație să fie blocate în registru, fără a mai avea
posibilitatea de a participa la alte lucrări decât la
cele pentru care au fost înregistrate
2. Crearea cadrului legal pentru constituirea
unei platforme în cadrul site-ului Ministerului
Transporturilor (MT) cât și al Companiei Naționale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în
vederea monitorizării active a șantierelor
3. Verificarea modului în care au fost asigurate
stocurile de materiale necesare deszăpezirii
drumurilor naționale (antiderapant, clorură) la nivelul
Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri, precum
și a contractelor aferente prestării serviciilor de
deszăpezire
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TRANSPORT RUTIER – MODIFICĂRI
LEGISLATIVE

Organizarea consultărilor cu
operatorii de transport și utilizatorii
serviciilor de transport - din fiecare
mod de transport (rutier, feroviar,
naval, aerian) pentru identificarea
soluțiilor legislative în scopul
eficientizării transporturilor și
creșterea calității serviciilor de
transport. Măsuri pe termen scurt:
1. Clarificarea prevederilor
legislative privind diurna
acordată conducătorilor auto
2. Reorganizarea ISCTR
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TRANSPORT FEROVIAR

Finalizarea lucrărilor aflate în execuție și
efectuarea recepțiilor
■ Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria Sighișoara, inclusiv ERTMS nivel 2
■ Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră Curtici - Simeria
■ Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov Sighișoara
■ Reabilitarea liniei de cale ferată București Giurgiu faza I
■ Poduri și podețe - etapa I SRCF Cluj,
București, Timișoara și Craiova
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TRANSPORT FEROVIAR

Finalizarea studiilor de fezabilitate în derulare,
identificarea și asigurarea surselor de finanțare
pentru demararea de noi lucrări pe rețeaua TEN-T
Centrală și Globală
■ Craiova - Calafat
■ Craiova - Caransebeș
■ București Nord - Giurgiu Nord - Frontieră faza II
■ Apahida - Suceava
■ Pașcani - Dărmănești - Vicșani - Frontieră
■ Predeal - Brașov
■ Portul Constanța
■ Stațiile Fetești și Ciulnița
■ Modernizarea stațiilor de CF din România
■ Modernizarea trecerilor la nivel cu CF, poduri,
podețe și tuneluri
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TRANSPORT FEROVIAR

Lansarea de noi proiecte de modernizare pe Secțiuni
aflate pe rețeaua TEN-T Centrală și Globală
■ Timișoara - Arad-Caransebeș
■ Cluj - Episcopia Bihor
■ Coșlariu - Cluj Napoca
■ București - Craiova
■ Rădulești - Giurgiu
■ Constanța - Mangalia
■ Ploiești Vest - Focșani - Roman - Iași - Frontieră
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TRANSPORT FEROVIAR

■ Eficientizarea rețelei de cale ferată
■ Aducerea la viteza proiectată inițială a
principalelor linii de CF
Achiziționarea trenurilor de lucru în vederea
reabilitării liniei de cale ferată prin aducerea
acesteia la vitezele de proiectare
■ Introducerea mersului cadențat, adaptat
nevoilor pasagerilor
Achiziționarea materialului rulant, reparații
vagoane, dotarea gărilor cu infrastructură
specifică mersului cadențat și utilizarea
soluțiilor rapide de reabilitare (intervenții
punctuale asupra liniei de cale ferată)
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TRANSPORT FEROVIAR

1.

2.

Reabilitarea
inelului feroviar și
implementarea orarului
cadențat ce va deservi
zona metropolitană a
municipiului București

Operaționalizarea
trenurilor de lucru
pentru readucerea
în parametrii optimi
și ridicarea vitezei pe
tronsoanele de cale
ferată

3.

4.

Achiziționarea de
material rulant prin
Autoritatea pentru
Reformă Feroviară (ARF)

Modernizarea trecerilor
la nivel de cale ferată
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TRANSPORT NAVAL

■ Creșterea navigabilității pe fluviul Dunărea de-a lungul
întregului an și investiții în facilități moderne pentru
porturile fluviale și maritime
■ Realizarea lucrărilor de dragaj de-a lungul Dunării
Îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe sectorul
Dunării cuprins între Călăraşi şi Brăila - eliminarea
punctului critic Bala
Reabilitare sistem colectare ape, protecții şi consolidări
maluri înalte pe Canalul Dunăre - Marea Neagră
Achiziția de nave tehnice pentru menținerea
navigabilității pe tot parcursul anului
■ Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun
româno-bulgar al Dunării (Proiectul FAST DANUBE)
Aprobarea unui memorandum în Guvern pentru înființarea
unei echipe mixte Transporturi, Externe și Mediu, pentru a
debloca proiectul Fast Danube prin solicitarea intervenției
Comisiei Europene
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TRANSPORT NAVAL
Reabilitarea porturilor fluviale și maritime
Modernizarea infrastructurii portuare
Portul Constanța
Implementare investiții în portul Constanța:
■ Dezvoltarea infrastructurii rutiere și CF în
interiorul portului, asigurarea legăturii rutiere
între portul vechi și portul nou, prin interiorul
zonei portuare cu supraveghere vamală
pentru a evita tranzitul vamal
■ Utilizarea la maximum a terenurilor și
danelor prin scoaterea la licitație a acestora
și închirierea către operatorii portuari dezvoltarea de noi dane în portul Agigea Sud
prin construirea molurilor 3 și 4
■ Pentru mărirea traficului portuar este
necesară îmbunătățirea legăturii feroviare cu
vestul țării (acum, Constanța - Curtici 72 ore
față de rutier 12 ore)
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TRANSPORT SUBTERAN

■ Eficientizarea și extinderea rețelei de metrou
■ Modernizare stații (14 staţii)
Modernizarea stațiilor și achiziția de echipamente de
ventilație
■ Extinderea rețelei de metrou
Prelungire M2 Pipera – Berceni
M4 – faza a 2 - a (Gara de Nord – Gara Progresul)
M5 – Drumul Taberei – Pantelimon – Secțiunea 2,
Eroilor – Piața Iancului
M6 - 1 Mai – Aeroportul Internațional Henri Coandă
Magistrala 7 – tronsonul Voluntari – Bragadiru
Magistrala 8 – Semi-inelul Sud Crângași – Dristor 2
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TRANSPORT SUBTERAN

Extensia actualelor magistrale de metrou:
1. Extensie M1 – Păcii – Linia de Centură Vest – Tronsonul va uni
magistrala M1 de inelul feroviar al Bucureștiului, în zona vestică
2. Extensie M2 – Pipera – Petricani – Tronsonul va uni magistrala
M2 cu magistrala feroviară M800, în gara Petricani
3. Extensie M2 – Berceni – Linia de Centură Sud – Comuna
Berceni – Tronsonul va uni magistrala M2 de inelul feroviar al
Bucureștiului, în zona sudică
4. Extensie M4 – Străulești – Mogoșoaia – Tronsonul va uni
magistrala M4 cu magistrala feroviară M700, în gara Parc
Mogoșoaia
5. Extensie M5 – DNCB Domnești
Achiziția de material rulant
Trenuri noi pentru M1, M2, M3, M4 & TL – pregătire documentație
achiziție 50 de trenuri
M5 – 13 trenuri
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TRANSPORT AERIAN

■ Dezvoltarea/eficientizarea infrastructurii aeroportuare
și a companiei aeriene de stat
■ Extinderea și consolidarea pistelor pentru a permite
aeroporturilor să opereze toate tipurile de aeronave
■ Conformarea la Regulamentul 139 prin extinderea
pistelor și a căilor de rulare, extindere/lărgire pentru a
putea opera aeronavele de tip E și F fără să fie operate
sub restricții dispuse între Autoritatea Aeronautică
Civilă și aeroport
■ Implementarea Programului Strategic de Dezvoltare a
Infrastructurii Aeroportuare a A.I.H.C.B.
■ Implementarea sistemului A-CDM care își propune
să îmbunătățească eficiența operațională a tuturor
operatorilor aeroportuari prin reducerea întârzierilor,
crescând predictibilitatea evenimentelor în timpul
desfășurării unui zbor și optimizând utilizarea resurselor.
M2 cu magistrala feroviară M800, în gara Petricani
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TRANSPORT AERIAN

■ Siguranță și securitate
Trecerea A.I.A.S în subordinea Parlamentului
pentru a putea separa organul de control de
administrator și operatori
Dotarea aeroporturilor cu echipamente de
siguranță și securitate
■ Compania TAROM
Organizarea pe centre de profit a companiei
Tarom, crearea unei divizii speciale de charter,
omogenizarea și înnoirea permanentă a flotei,
deschiderea companiei spre baze de operare
în afara țării, creșterea ponderii numărului de
zboruri raportate pe aeronavă la 24 de ore
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TRANSPORT MULTIMODAL

Dezvoltarea terminalelor multimodale
8 terminale multimodale
București, Craiova, Timișoara, Brașov, Iași, Bacău, Sebeș,
Galați
Terminalele sunt stabilite în funcție de următorii 5 factori:
1. Conectivitatea cu alte moduri de transport
2. Distribuția geografică a porturilor și centrelor de
populație din România
3. Infrastructura rutieră/feroviară curentă
4. Fluxurile curente și potențiale de mărfuri containerizate
5. Populația pe un sector scurt de călătorie cu vehiculele
de transport mărfuri (o oră pentru terminalele feroviare
de pe căile interne, două ore pentru porturi)
Legislație
Elaborarea legislației de transport multimodal în
România, cu orientare pe modalitatea de administrare a
infrastructurii multimodale de către autoritățile locale, în
parteneriat cu operatorii privați
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DEZVOLTARE
LOCALĂ ȘI
REGIONALĂ

O ROMÂNIE DEZVOLTATĂ
PENTRU TOȚI ROMÂNII
■ Modernizarea și extinderea rețelelor de
apă și canal
■ Modernizarea drumurilor județene și
locale și construirea unor noi drumuri,
acolo unde este necesar
■ Modernizarea și construirea de unități de
învățământ

Dezvoltare
locală/regională

Dezvoltare
națională

■ Extinderea și modernizarea rețelelor de
gaze naturale
■ Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de sănătate și protecție
socială

=

■ Realizarea cadastrului sistematic
■ Construirea de infrastructură sportivă
■ Construirea de locuințe pentru tineri,
specialiști în sănătate, învățământ și alte
categorii socio-profesionale, prin ANL
■ Reabilitarea monumentelor istorice,
a unităților de cult și consolidarea
patrimoniului cultural
■ Reabilitarea energetică a clădirilor
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OBIECTIVE

A.

C.

CREȘTEREA
AUTONOMIEI
LOCALE

DEZVOLTARE
SUSTENABILĂ ȘI
ECHITABILĂ

TRANZIȚIA DE LA
ECONOMIA LINIARĂ
LA ECONOMIA
CIRCULARĂ

D.
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B.

REDUCEREA
DECALAJELOR
URBAN-RURAL

DESCENTRALIZARE ȘI
BIROCRATIZARE
ADMINISTRATIVĂ

E.

O NOUĂ VIZIUNE DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI
Cum absorbim mai repede și mai mulți bani europeni

A. Descentralizăm alocarea fondurilor europene
B. Simplificăm procedurile și eliminăm blocajele
C. Lucrăm în parteneriat cu beneficiarii – acordăm
asistență profesionistă în pregătirea proiectelor
D. Transparență- înființăm registrul național al
investițiilor publice
E. Folosim programul Anghel Saligny, CNI și ANL ca
programe suport pentru completarea proiectelor
pe fonduri europene

SIMPLIFICARE
ASISTENȚĂ
TRANSPARENȚĂ
DESCENTRALIZARE
ABSORBȚIE
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DESCENTRALIZAREA ALOCĂRII
FONDURILOR EUROPENE

1. Elaborarea a 8 programe operaționale regionale,
gestionate în fiecare regiune de dezvoltare
2. Creșterea capacității ADR de a gestiona eficient
aceste programe, ca Autorități de Management
3. Creșterea capacității consiliilor județene și
a primăriilor de a absorbi fonduri europene –
implementarea soluțiilor prin care și UAT să
beneficieze de asistență tehnică pentru pregătirea
proiectelor
4. Rol consolidat al consiliilor județene în comitetele
de monitorizare POR din fiecare regiune
5. ADI-ITI. Extinderea teritoriilor în care se aplică
mecanisme ITI – Investiție Teritorială Integrată
și DLRC – Dezvoltare Locală Plasată sub
Responsabilitatea Comunității
6. Sprijin pentru Grupurile de Acțiune Locală din
Mediul Rural – Leader
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AUTORITĂȚILE LOCALE DEVIN MOTORUL
ATRAGERII BANILOR EUROPENI

■ Prioritizarea nevoilor de investiții
■ Clasificarea priorităților: naționale/strategice,
regionale și locale
■ Diferențierea nivelului decizional în funcție de
amploarea unui proiect
■ Complementaritatea proiectelor
■ Identificarea surselor de finanțare
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ASISTENȚĂ PROFESIONISTĂ ÎN
PREGĂTIREA PROIECTELOR
Pregătirea portofoliului de proiecte finanțate din fonduri UE din cadrul CFM 2021-2027 și din
Planul Național de Redresare și Reziliență:
1. Includerea în portofoliul de proiecte a proiectelor depuse, eligibile
fără finanțare din lista de rezervă a diferitelor apeluri din exercițiul
financiar 2014-2020
2. Elaborarea documentațiilor tehnico - economice pentru proiectele
noi cu utilizarea finanțării europene pentru asistență tehnică
3. Minim un proiect european major pe județ și minim un proiect
european în fiecare UAT
4. Operaționalizarea unui mecanism de încadrare a tuturor
programelor naționale, județene sau locale de investiții, servicii
educaționale, sociale, ocupare etc, în regulile de eligibilitate ale
fondurilor UE, așa încât România să poată cere, pentru aceste
programe, rambursarea cheltuielilor din alocările UE 2021-2027 și să
genereze absorbția continuă a banilor europeni, pe modelul polonez
5. Platformă online interactivă pentru Informare și Asistență Fonduri
Nerambursabile
6. Premiem performanța: co-finanțarea automată a proiectelor
finanțate direct de către instituțiile europene (granturi comunitare,
de ex, Horizon)
7. Twinning operațional: dezvoltarea unor programe de colaborare
între autoritățile publice cu rezultate bune în atragerea fondurilor
europene și autoritățile publice cu rezultate mai slabe cu scopul
de a crește gradul de absorbție și de a ne asigura că resursele sunt
distribuite echitabil la nivel național
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TRANSPARENȚĂ ÎN ALOCAREA
BANILOR EUROPENI

1.

Predictibilitatea
finanțării

Pentru competițiile pentru
granturi (de orice tip) se va
elabora și publica calendarul
anual în luna noiembrie
a anului precedent iar
calendarul va fi actualizat
lunar

3.

2.

Alocări în timp real

Pentru toate apelurile
din toate programele
operaționale se va publica
și actualiza în timp real lista
proiectelor depuse, valoarea
cererilor de finanțare depuse
și bugetul rămas disponibil

Sprijin pentru beneficiari

Publicarea și actualizarea listei furnizorilor de servicii în cadrul
contractelor de asistență tehnică, a listei, CV-urilor și responsabilității
experților care lucrează în cadrul acestor contracte, a valorilor
angajate și executate ale contractelor, a rezultatelor contractelor dar
și a modului în care aceste rezultate au fost valorificate
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DESCENTRALIZARE, DEBIROCRATIZARE,
SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ
■ Descentralizarea clădirilor abandonate și degradate
aparținând administrației publice centrale și companiilor
naționale de stat cu titlu gratuit către autoritățile locale
■ Descentralizarea resurselor financiare prin rămânerea
redevențelor de exploatare la nivel local în proporție de 80% ( 40%
la CJ și 40% la primării)
■ Descentralizarea fondurilor europene către UAT prin
transformarea ADR-urilor în Autorități de Management
pentru POR, program de 13 miliarde de Euro
■ Adoptarea legii ce asigură cadrul legal de funcționare
a ITI-urilor și continuarea demersurilor pentru creșterea
numărului acestora
■ Digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea serviciilor
publice din administrație și automatizarea cât mai
multor procese și interacțiuni, prin utilizarea celor mai noi
tehnologii TIC de administrare a datelor
■ Crearea infrastructurii naționale de registre administrative
în administrația publică
■ Realizarea de sisteme informatice unitare la nivel local, care
să permită interoperabilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu
nivelul central
■ Cadastrarea proprietăților statului
■ Interoperabilizarea bazelor de date local-central
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Programe
de
dezvoltare
locală și
regională

PROGRAMUL NAȚIONAL „ANGHEL SALINGY”

BUGET - 50 MILIARDE DE LEI

ASIGURAREA PACHETULUI MINIM DE SERVICII PUBLICE ÎN FIECARE
LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL – 10 S (servicii):
■

Sănătate — dispensar medical rural, centru medical de permanenţă

■

Educaţie — şcoli, grădiniţe, creşe

■

Alimentarea cu gaze

■

Apă-canalizare

■

Energie termică, electrică

■

Iluminat public

■

Transport, drumuri — modernizare/reabilitare drumuri comunale,
judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete

■

Salubrizare — conformare cu ţintele obligatorii în materie de mediu

■

Cultură — cămin cultural

■

Culte — reabilitare lăcaşe de cult

■

Sport — construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi
performanţă

■

Locuinţă — locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu
pentru specialişti, clădiri cu risc seismic
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DRUMURI MODERNE PENTRU
COMUNITĂȚILE LOCALE

Modernizarea
și reabilitarea
drumurilor
județene și
locale

3.000 de km de
drumuri județene vor fi
reabilitați

40% din drumurile
județene și locale vor fi
modernizate

10.000 km de drumuri
sau străzi locale vor fi
modernizați
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EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN
TOATE ZONELE ȚĂRII

500 de creșe, grădinițe și școli,
constând atât în construcții
noi, cât și în reabilitări

20 de cămine studențești

15 campusuri școlare,
constând în școală, liceu,
internat, teren de sport,
ateliere, laboratoare, cantină

20 de tabere școlare

5 centre universitare

20 de centre de excelență,
informare și documentare
pentru copii (construire)
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INVESTIȚII MASIVE PENTRU
SĂNĂTATEA ROMÂNILOR

200 de centre
medicale în mediul
rural

15 spitale județene –
reabilitare

30 de spitale municipale și orășenești –
reabilitare

7 spitale, inclusiv
maternități
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INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ PENTRU
O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
Sport de performanță:

5 săli polivalente
(2.000-16.000 locuri)

8 bazine olimpice

5 patinoare artificiale
pentru competiții

7 complexuri sportive,
capacitate între 3.000
și 30.000 de locuri
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INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ PENTRU
O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
Sport de masă

150 săli de sport

30 bazine didactice de
înot

100 patinoare
artificiale cu scop
didactic

120 baze sportive
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5 centre sportive de
performanță pentru
sporturi olimpice,
constând în săli de
antrenament, școală,
internat, cantină,
școală de antrenori,
centru medical

PROGRAM NAȚIONAL DE
REGENERARE LOCALĂ

■ Reabilitarea a 2.200 de clădiri, investiție care va
conduce la îmbunătățirea eficienței energetice a
locuințelor românilor
■ Creșterea siguranței populației prin reabilitarea
clădirilor cu risc seismic ridicat - 300 de imobile la
nivel național
■ Programul de termoficare pentru 13 UAT-uri
■ Reducerea consumului de energie în clădiri și
a emisiilor de CO2 prin aprobarea Strategiei
de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea
renovării parcului național de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale atât publice, cât și private
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ACCELERAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE
PENTRU TINERII SPECIALIȘTI DE LA SATE

■ Asigurarea stabilității tinerilor specialiști, prin
crearea unor condiții de locuit convenabile:
finanțăm contrucția de noi locuințe pentru
specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii
socio-profesionale
■ Continuarea derulării, prin ANL, a construirii de
locuințe cu chirie, destinate tinerilor cărora sursele
de venit nu le permit achiziționarea unei locuințe
■ Reconsiderarea și realizarea infrastructurii
intelectuale în mediul rural, prin promovarea unor
noi concepte de infrastructură, cum ar fi: Casa
Dascălului, Casa Medicului
■ Programul de construcții de locuințe sociale
să devină program cu credite de angajament
multianuale
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SISTEMATIZAREA CADASTRULUI
PROPRIETĂȚILOR

■ Modificarea legislației privind restituirea
proprietăților, cu instituirea unui termen de
finalizare. Corelarea acestei legislații cu cea din
domeniul cadastrului și a publicității imobiliare
■ Înregistrarea cu celeritate în cadastru a
domeniului public și privat al statului și al unităților
administrativ-teritoriale
■ Reformă privind evaluarea de către stat a
terenurilor, ca punct de plecare în stabilirea
cuantumului despăgubirilor acordate de stat, în
cadrul procedurilor de expropriere pentru cauză de
utilitate publică
■ Cadastrarea sistematică a teritoriului, de la 40% în
prezent, până la un procent de peste 65% în 2024,
ceea înseamnă că vor fi cadastrate aproximativ 6
milioane de hectare în plus
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DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILĂ ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

■ Strategii locale privind gestionarea inteligentă
a traficului
■ Investiții specifice și reglementarea cadrului
legal destinat dezvoltării localităților urbane,
în special pentru dezvoltarea serviciilor de
transport public în comun de persoane
■ Îmbunătățirea standardelor de locuit ale
populației și reglementarea cadrului legal
pentru implementarea proiectelor de
regenerare urbană
■ Valorificarea patrimoniului cultural de
interes local pentru creșterea gradului de
atractivitate a localităților rurale și urbane
■ Valorificarea potențialului de creștere
economică a localităților rurale și urbane cu
impact asupra ameliorării situației economice
a acestora în situații de criză
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REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE

■ Elaborarea și aprobarea Codului finanțelor
publice locale care să reunească unitar și
necontradictoriu reglementările privind:
finanțele publice locale, criza financiară și
insolvența unităților administrativ-teritoriale,
fiscalitatea locală și procedurile fiscale locale
■ Revizuirea Codului administrativ pentru
reglementarea creării consorțiilor
administrative care să stimuleze cooperarea
între autoritățile locale
■ Elaborarea Codului de procedură
administrativă care să stabilească regimul
juridic al actelor și contractelor administrative
pentru simplificarea procedurilor
administrative
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FONDURI
EUROPENE

SCOP: OPERAȚIONALIZAREA PNRR ȘI ABSORBȚIA
DE FONDURI EUROPENE 2021-2027
Principii directoare:

Obiective:
O1.

Gestionarea urgentă și eficientă a crizei absorbției pentru
cadrul financiar multianual CFM 2014-2020; urgentarea
apelurilor pentru sumele necheltuite, evaluarea și
contractarea pentru apelurile întârziate, în special a celor
destinate companiilor afectate de criza Covid-19

O2.

Aprobarea și implementarea legislației pentru operaționalizarea
Planului Național de Redresare și Reziliență 2021-2026

O3.

Elaborarea, aprobarea și începerea implementării Acordului
de parteneriat și a Programelor Operaționale aferente
fondurilor europene din cadrul financiar multianual CFM 20212027; acreditarea sistemului de management și control

O4.

Creșterea prefinanțării pentru urgentarea implementării
proiectelor, având în vedere problemele identificate în
contractarea împrumuturilor pentru cofinanțare și pentru
demararea acestora

O5.

Elaborarea, aprobarea si implementarea cadrului legal
pentru înființarea unui institut de asistență tehnică și
proiectare după model european, care va permite realizarea
documentațiilor de pregătire a proiectelor (în colaborare cu
Ministerul Transporturilor)

O6.

Îmbunătățirea serviciilor de suport și asistență directă pentru
beneficiari, inclusiv la nivel local, în vederea creșterii nivelului de
informare privind oportunitățile de finanțare și a calității proiectelor

■ Simplificare
■ Transparență
■ Sustenabilitate
■ Parteneriat
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PRIORITĂȚI PE TERMEN MEDIU 2021-2024
1. Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în
perioada 2021-2023, aferente exercițiului financiar 2014-2020
2. Pregătirea și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru
demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021-2027
3. Operaționalizarea Mecanismului de Redresare și Reziliență și crearea
cadrului instituțional și financiar de implementare a proiectelor care
sunt parte din Planul Național de Redresare și Reziliență
4. Implementarea Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale
5. Descentralizarea și orientarea spre beneficiari și rezultate cu
impact economic, de mediu și social
6. Debirocratizarea și simplificarea mecanismului de finanțare/
implementare, inclusiv corelarea legislației naționale, în vederea
fluidizării procesului și creșterii atractivității, dar și a eficienței
fondurilor europene
7. Creșterea capacității instituționale și profesionalizarea resurselor
umane care sunt implicate în implementarea activităților aferente
fondurilor europene, atât la nivel de instituții ale statului, cât și la
nivel de beneficiari
8. Asigurarea unei sinergii între acțiunile finanțate din programe
comunitare și programele cu resurse naționale
9. Promovarea investițiilor în educație, în mod special în educația
timpurie și în învățământul profesional și dual
10. Încurajarea participării directe a actorilor din România la
programe aflate în managementul direct al Comisiei Europene,
inclusiv prin susținerea cofinanțării unei astfel de participări acolo
unde este posibil
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OPERAȚIONALIZAREA INSTRUMENTELOR DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ ȘI GLOBAL GRANT
Guvernul României sprijină funcționarea următoarelor Investiții
Teritoriale:
■ ITI zona Munţilor Apuseni - Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară «Moţii, Ţara de Piatră»: județele Alba, Arad, Bihor,
Cluj şi Hunedoara
■ ITI Harghita Covasna - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Csomád-Bálványos și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Harghita: județele Harghita și Covasna
■ ITI Ernei-Gornești - Asociația Mureșeană de Dezvoltare
Intercomunitară Ernei-Gornești: județul Mureș
■ ITI Microregiunea Țara Făgărașului -Asociația pentru Dezvoltare
Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului: județele
Brașov și Sibiu
■ ITI Țara de Sus - Asociaţia de Dezvoltare IntercomunitarăDezvoltare Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus: judeţele
Suceava, Botoşani şi Iaşi
■ ITI Delta Dunării - Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI
Delta Dunării: județele Tulcea și Constanța
■ ITI Ținutul Buzăului: județele Buzău, Vrancea și Prahova
■ ITI zona Văii Jiului - Asociaţia pentru Dezvoltare Teritorială
Integrată Valea Jiului: județul Hunedoara
■ ITI Ier-Barcău - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI IerBarcău: județele Bihor, Satu Mare, Sălaj
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ALOCAREA PE PERIOADA PROGRAMATICĂ
2021-2027

87,24 mld. Euro

Politica de coeziune:
32,4 mld

Facilitatea de Reziliență
și Redresare:
29,2 mld

Politica agricolă:

SURE:

21,6 mld

4,2 mld
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Politica
de
coeziune

OBIECTIVE POLITICA DE COEZIUNE
2021-2027

TOTAL 32,44 miliarde Euro

Europă mai
ecologică OS-JTF

Europă mai
conectată

Europă mai
inteligentă

Europă mai socială

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi
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FTJ

5%

FSE 26%

FC

14%

FEDR 55%

PROGRAME - PERIOADA PROGRAMATICĂ
2021-2027

Program Operațional
Creștere Inteligentă,
Digitalizare și
Instrumente
Financiare

Programul Operațional
Sănătate

POCIDIF
FEDR

1,65

1,65

Program Operațional
Transport

PODD

POT

3,32
1,17

4,50

FC
FEDR

2,36
2,06

Program Operațional
Incluziune și
Demnitate Socială

POEO

POIDS

POS

Program Operațional
Dezvoltare Durabilă

FSE+
FEDR

Program Operațional
Educație și Ocupare

FSE+
FEDR

0,9
1,98

2,88

8 Programe
Operaționale
Regionale

FSE+

FEDR

8.86
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3,09

Programul Operațional
pentru Tranziție Justă

POR
4,42

3,09

FSE+
FEDR

JTF

2,13

0,54

2,97

Programul Operațional
Asistență Tehnică

POTJ
8,86

2,42

POAT
2,13

FSE+
FEDR

0.17
0,28

0,45

Planul
Național de
Redresare
și
Reziliență

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ

OBIECTIVE
■ Aprobarea rapidă a cadrului instituțional
și financiar pentru implementarea PNRR cu
scopul recuperării întârzierilor și aplicării
accelerate
■ Includerea partenerilor sociali în mecanismul
de monitorizare
■ Introducerea competenței ADR-urilor în
implementarea PNRR
■ Consiliile Județene și UAT-urile vor deveni
eligibile la finanțare
■ Optimizarea implementării PNRR prin
adaptarea la noile realități și identificarea de
noi soluții pentru implementarea reformelor, în
acord cu regulile europene
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ
Măsuri subsecvente prioritare
■ Susținerea intereselor României în negocierea actelor delegate
aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență
■ Operaționalizarea mecanismului instituțional și financiar pentru P.N.R.R.
■ Corelarea criteriilor de eligibilitate și a timpului de implementare
pentru proiectele finanțate prin P.N.R.R., cu cele din programele
operaționale și naționale;
■ Contractarea celor 29,2 miliarde de Euro până la 31 decembrie 2023
■ Asigurarea unui flux de numerar (cash-flow) pentru implementarea
proiectelor
■ Asigurarea unui sistem de coordonare și monitorizare eficient, care
să garanteze o bună guvernanță prin implementarea reformelor și
investițiilor în timp și în mod sustenabil
■ Simplificarea actului administrativ și îmbunătățirea procesului de
inițiere și promovare de acte normative
■ Elaborarea schemelor de ajutor de stat pentru toate tipurile de
componente vizate de P.N.R.R.
■ Susținerea procesului de pregătire de documentații tehnice până la
nivelul de proceduri de achiziție publică pentru lucrări/ furnizare bunuri
■ Descentralizarea tuturor componentelor aparținătoare celor 6
piloni care implementează proiecte cu beneficiari locali
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ

Transformare digitală
Creștere Inteligentă,
sustenabilă și favorabilă
incluziunii

29, 2 mld Euro

■ Reforma fiscală și reforma
sistemului de pensii
■ Suport pentru sectorul
privat, cercetare, dezvoltare
și inovare
Coeziune socială și teritorială

Tranziția verde și schimbări
climatice

■ Fondul local

■ Managementul apei

Sănătate și reziliență
economică și socială

■ Păduri și protecția
biodiversității

■ Turism și cultură

■ Sănătate

■ Managementul deșeurilor

■ Reforme sociale

■ Transport sustenabil

■ Bună guvernanță

■ Valul renovării

Noua generație

■ Energie

■ Educație
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Cum
atragem
mai mulți
bani
europeni

CUM ATRAGEM MAI MULȚI BANI EUROPENI

■ Descentralizarea și orientarea spre
beneficiari și rezultate cu impact
economic, de mediu, social
■ Debirocratizarea și simplificarea
mecanismului de finanțare/
implementare
■ Creșterea capacității instituționale și
profesionalizarea resurselor umane
■ Asigurarea unei sinergii între acțiunile
finanțate din programe comunitare
și programele cu resurse naționale,
începând cu perioada 2021-2027
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UN MEDIU CURAT
PENTRU OAMENI
SĂNĂTOȘI

PROTEJAREA PĂDURILOR ȚĂRII ȘI
STOPAREA DEFRIȘĂRILOR

Definirea ca prioritate
strategică a războiului
împotriva defrișării

Folosirea tehnologiei
moderne precum
dezvoltarea sistemului
informatic de urmărire
a materialul lemnos și
revitalizarea aplicației
“Radarul Pădurilor”

Stoparea exportului de
lemn brut

Accelerarea
programului național
de reîmpădurire
masivă, impunând
companiilor măsuri
europene de tipul „tai
un copac, plantezi doi!”
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PLAN INTEGRAT DE DESCURAJARE A
CONTRABANDEI CU LEMN

Aprobarea și aplicarea
unui Statut corect
pentru Personalul
Silvic, dotarea acestuia
cu echipamente
performante de
apărare, comunicații și
deplasare în teren

Instalarea de
scannere pentru
evaluarea volumului
materialelor lemnoase
containerizate, în toate
punctele de trecere a
frontierei și pe toate
drumurile naționale și
europene

Asigurarea unui
sistem integrat de
pază, inclusiv prin
colaborarea cu
Jandarmeria, pentru
toate terenurile
forestiere, indiferent de
forma de proprietate
asupra acestora
143

SPRIJINIREA PRELUCRĂRII LEMNULUI ÎN
INDUSTRIA NAȚIONALĂ A MOBILEI

Program național de
gestionare a resurselor
lemnoase, pentru
prelucrarea finită
în România, care să
susțină dezvoltarea
locală și ocuparea
forței de muncă

Politici publice de
susținere și sprijin a
industriei forestiere și
de prelucrarea primară

Susținerea
producătorilor de
mobilă, astfel încât
materialul lemnos să
nu mai fie exportat și
să ajungă în țară prin
import produs finit

Sistem compensatoriu
acordat proprietarilor
de păduri pentru
pierderile suferite de
constrângeri de mediu,
în cazul pădurilor aflate
în arii naturale protejate,
folosind finanțarea
europeană, precum și
Fondul de Mediu
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TEHNOLOGII MODERNE PENTRU CONTROLUL
CALITĂȚII AERULUI

Dezvoltarea şi
optimizarea Reţelei
Naţionale de
Monitorizare a Calităţii
Aerului, instalarea de
puncte noi de măsurare
finanțate din Fondul de
Mediu

Dezvoltarea unui sistem
de prognoză a calităţii
aerului

Dezvoltarea unui sistem
unic, interactiv de
inventariere a emisiilor
de poluanţi în aer, prin
crearea unei baze de
date în conformitate cu
cerințele europene
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PROTEJAREA ZONELOR EXPUSE LA INUNDAȚII
ȘI INVESTIȚII ÎN TRATAREA APELOR UZATE

Plan de investiţii
multianual pentru
reducerea riscului la
inundaţii, care include
consolidări de albii
şi maluri de râuri,
devierea unor râuri, în
aşa fel încât localităţile
să fie protejate

Modernizarea
sistemului de avertizare
a populaţiei în privinţa
fenomenelor meteo
extreme

Investiții masive în
infrastructura de
colectare și tratare apă
uzată prin programele
naționale și finanţări
europene disponibile
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IMM ȘI TURISM

OBIECTIVE:

■ Crearea unui ecosistem antreprenorial care
să faciliteze dezvoltarea Start-Up-urilor prin
crearea unui cadru legislativ stimulativ și a
instrumentelor necesare de finanțare
■ Stimularea antreprenorială prin programe de
creare de Start-Up-uri și consolidarea acestora.
■ Crearea cadrului pentru dezvoltarea sustenabilă
a destinațiilor turistice din România în
conformitate cu recomandările Organizației
Mondiale a Turismului.
■ Schimbarea modului de colaborare cu mediul
privat prin intermediul Consiliului Consultativ al
Turismului
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MĂSURI URGENTE:

■ Compensarea facturilor la energie
electrică și gaz pentru IMM-uri
■ Plata ajutoarelor HoReCa
■ Finalizarea plăților pentru Măsura 2
■ Lansarea Măsurii 3
■ Reactualizarea legii prevenirii
■ Inițierea legii finanțării participative
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PROGRAME

PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
ANTREPRENORILOR AUTOHTONI

1. Acordarea de granturi de 80% din valoarea
investiției, dar nu mai mare de 10 milioane Euro
(inclusiv din FE și PNRR), pentru achiziția de
echipamente vizând construcția de panouri
fotovoltaice și/sau componente ale acestora.
Grant-urile se acordă unui număr de 20 companii,
anual, în funcție de valoarea investiției
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PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
ANTREPRENORILOR AUTOHTONI

2. Start-UP Nation ediţia a III–a: Finanțarea a 10.000 de
proiecte cu o sumă de 200.000 lei pe proiect, pentru
stimularea antreprenoriatului și crearea de noi locuri
de muncă
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PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA
ANTREPRENORILOR AUTOHTONI

3. Programul Start-Up Diaspora Next Gen. Susținerea
cetățenilor români din diaspora care doresc să revină
în țară și să deschidă o afacere cu finanțare FSE+

153

PACHETUL DE STIMULARE A PRODUCȚIEI
INTERNE ȘI A LANȚURILOR DE
APROVIZIONARE „FABRICAT ÎN ROMÂNIA”

Program pentru companiile implicate în realizarea de
bunuri intermediare:
a. Granturi de până la 200.000 de Euro pentru companiile
care realizează producție intermediară sau procesare,
în vederea susținerii costurilor, a diversificării ofertei,
inovării și marketingului
b. Garanții de până la 1 milion de Euro/companie pentru
susținerea investițiilor în diversificarea ofertei și
consolidarea cotelor de piață
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PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ
PENTRU IMM

Programul IMM Prod
Garanții guvernamentale
de până la 100%
acordate companiilor,
prin FNGCIMM, FGCR,
pentru creșterea
capacității de
producție, reconversia
de la intermediere la
producție, finanțare
investiții

Program Rural INVEST
Garanții
guvernamentale de
până la 100%, acordate
companiilor, prin
FNGCIMM, FRC și FGCR,
care își localizează
producția în mediul
rural și urban-mic

Program Start-Up pentru studenți
Finanțarea incubatoarelor de afaceri
pentru studenți în universități, în
conlucrare cu partenerii locali
(autorități publice, companii care
activează pe piața locală). Granturi de
100.000 Euro. Punctaj prioritar: afaceri
dezvoltate în domeniul de specializare

Programul Garant Construct
Garanții guvernamentale acordate
companiilor din Construcții, prin
sistemul bancar, FNGCIMM și FRC,
pentru asigurarea lichidităților și
finanțarea investițiilor
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PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ
INNOVATION

Schemă de ajutor de stat
„INNOVATION”

Granturi pentru digitalizare și
comerț online (pentru IMM)

Schemă de ajutor de stat pentru
retehnologizarea companiilor
locale

Deducerea a până la 80% din
costurile necesare pentru
invenții, inclusiv acoperirea
cheltuielilor cu înregistrarea și
protejarea invențiilor cu obligația
implementării efective în România

Granturi între 50.000 și 200.000 Euro
pentru firmele cu cifra de afaceri
mai mică de 1 mil. Euro, pentru
software certificat de e-commerce
și de administrare a unei firme (de
tip ERP)

Schemă pentru sprijinirea
transferului de tehnologie. Punctaj
suplimentar: industrii exportatoare,
nepoluante. Punctaj prioritar:
afaceri dezvoltate în domeniul de
specializare
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PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ
ROMÂNIA TECH NATION

Programul România Tech Nation
Schemă de ajutor de stat pentru
susţinerea înființării de start-up-uri
cu componentă digitală în fiecare
judeţ, prin acordarea unui grant
de 50.000 de Euro/start-up. Este
necesară includerea obligatorie a
componentei de educaţie, training
şi mentorat, cu asigurarea unui
loc în makerspace, incubator de
afaceri sau accelerator local

Program Women in tech
Schemă de ajutor de stat pentru
sprijinirea femeilor antreprenor
pentru deschiderea de afaceri
în domeniul tehnologiei. Vor fi
acordate granturi cu componentă
în fiecare județ
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Programul Starter kit
Schemă de ajutor de stat pentru
asigurarea suportului pentru
transformarea/transferul
companiilor în era digitală,
prin acordarea de vouchere de
digitalizare în valoare de 5000 Euro/
companie

ACȚIUNI SUPORT PENTRU PROGRAMUL
ROMÂNIA TECH NATION

■ Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi
makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe
de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în
domeniul digital
■ Tech Tour Trucks – campanii de promovare a educaţiei tech
în comunităţi
■ Tech Capital of the Year - prin care să fie desemnat un oraş
drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care
să participe întrepinzătorii sau adminsitraţiile locale care
folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi
domenii ale tehnologiei şi ştiinţei
■ Cloud first policy - strategie care vizează adoptarea de
soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea
acestora cu instrumentele şi cunoştinţle necesare pentru a
se muta în cloud
Finanțarea proiectelor: fonduri europene
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PACHETUL DE STIMULARE A COMPANIILOR
DIN TURISM

Program de investiții pentru stațiunile balneare românești
Program în 10 ani pentru modernizarea a 31 de stațiuni balneare.
Se finanțează 50% din cheltuielile eligibile, până la maxim 200.000
Euro, sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis
Program de sprijin a sectorului de turism
Pentru promovarea turismului, acordarea începând cu anul
2022, de tichete de vacanță pentru salariații din sectorul
bugetar și acoperirea contravalorii tichetelor de vacanță
acordate de angajatorii din sectorul privat. Valoarea tichetelor
de vacanță va fi de 1450 lei
Program pentru Digitalizarea turismului
Digitalizarea sistemului de evidență a turiștilor în România, cu
respectarea normelor GDPR, pentru a dezvolta baza de date
care să permită o mai bună țintire a promovării de țară pe
categoriile/țările de interes
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EDUCAȚIE

EDUCAȚIE
#școlideschise
#înbănci

ȘCOLI SIGURE ȘI SĂNĂTOASE

■ Asigurarea condițiilor necesare PREZENȚEI FIZICE în școli
(materialele si echipamente sanitare, igienizări de spații
școlare, extinderea spațiilor de învățământ existente etc.)
■ TESTAREA elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar
și nedidactic
■ DESCENTRALIZAREA deciziilor privind modul de
desfasurare a activitatilor în unitățile de învățământ
la nivelul consiliului de administrație al școlii, cu avizul
autorităților sanitare, a inspectoratului școlar și
autorităților administrației publice locale
■ Realizarea unui „Abecedar Sanitar”, care include măsuri
cu impact imediat pentru asigurarea unui mediu sănătos
în școli, pe perioada pandemiei
■ Asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul
la educație pentru TOȚI ELEVII din țară, indiferent de mediul
de proveniență (conectarea școlilor la intenet, asigurarea
infrastructurii necesare unui învățământ online sau hibrid
corespunzător, dotarea elevilor si a cadrelor didactice
care nu dispun de aparatura necesară, aplicarea unor
programe remediale pentru elevi, programe de formare a
cadrelor didactice, intensificarea activităților de consiliere
si orientare școlară)
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5 DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIEI

Modernizarea
arhitecturii curriculare/
programelor școlare
(armonizarea materiei
în funcție de piața
muncii)

Acces egal la educație

Accentul pe elev/
student

Creșterea beneficiilor
profesionale și salariale
pentru profesori și
consolidarea statutului
profesional al acestora

Dialog și participare
a cadrelor didactice,
elevilor, studenților și
părinților la guvernanța
insitutițiilor de
învățământ
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OBIECTIV ESENȚIAL AL PSD: O NOUĂ GENERAȚIE
PENTRU O NOUĂ ROMÂNIE!

Accesul tuturor elevilor,
studenților și cadrelor
didactice la platforme
moderne de educație și
la resurse educaționale
în format digital

Adaptarea școlii astfel
încât să se asigure
fiecărui tânăr, elev
sau student, atingerea
potențialului său
maxim, precum și
orientarea optimă în
carieră
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ACCES EGAL LA EDUCAȚIE
6 pași simpli pentru o educație modernă
1. Programul național privind achiziția de laptop-uri sau tablete
cu abonament la internet pentru dotarea elevilor, studenților și
cadrelor didactice
2. Programul național pentru conectarea școlilor la internet, ce vizează
toate unitățile și instituțiile de învățământ, cu precădere a celor
preuniversitare din localități situate în mediul rural, mediul urban
cu până la 10.000 de locuitori, precum și a celor din zone izolate și/
sau defavorizate. Conectarea la Rețeaua Europeană de Educație
și Cercetare GEANT și la serviciile conexe (Eduroam, Edugain etc.) a
tuturor unităților de învățământ ( concentrarea resurselor necesare)
3. Programul național de ore remediale, destinat tuturor copiilor din
România având ca scop evaluarea rapidă a fiecărui elev și realizarea
de ore remediale finanțate care să vizeze fiecare elev
4. Programul național privind digitalizarea resurselor educaționale
prin realizarea unui sistem integrat de e-Learning bazat pe o
platforma open- source, cu facilități de videoconferință incluse
5. Programul național de învățământ TVR Educațional – acces gratuit
la educație pentru toți elevii din România – prin realizarea unei
Platforme educaționale digitale multimedia și a unei Biblioteci
virtuale multimedia în colaborare cu Televiziunea Română,
destinate elevilor, cadrelor didactice și familiei
6. Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” având ca scop
asimilarea culturii prin acordarea unui voucher de 250 lei/an, care
poate acoperi servicii/bunuri culturale
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE
EDUCAȚIE TIMPURIE

Finanțarea de noi creșe
și unități after-school

Punerea accentului
pe partea educativă
a îngrijirii copiilor
între 0 și 3 ani,
respectiv 4 și 6 ani, prin
dezvoltarea curriculumului, materialelor
didactice și formarea
educatorilor

Acordarea creditului
fiscal pentru copiii
înscriși la creșe și
grădinițe. Astfel
angajatorii vor avea
posibilitatea de a
acoperi parțial costurile
de creșă și grădiniță ale
angajaților în schimbul
unor deduceri de impozit
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR

■ Programul naţional de sprijin al elevilor având ca scop
stimularea performanței și participării la procesul
educațional al tuturor elevilor din România, indiferent de
statutul lor socio-economic. Relaxarea criteriilor privind
eligibilitatea pentru bursa de ajutor social, astfel încât
fiecare elev, care provine dintr-o familie în care părinții
sau tutorii legali au salariul minim pe economie, va putea
fi eligibil pentru acest tip de bursă, astfel încât numărul
elevilor care să beneficieze de burse sociale să crească,
până la dublarea numărului de beneficiari
■ Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea
conţinuturilor pe profilul celui care învaţă, pe competenţelecheie şi pe maximizarea potenţialului fiecărui copil
■ Standardizarea evaluarii la fiecare disciplină şi an de studiu
și digitalizarea evaluărilor și examenelor naționale
■ Introducerea portofoliului educaţional digital pentru
actualizarea şi monitorizarea permanentă a parcursului
educaţional al fiecărui copil şi identificarea imediată a
măsurilor remediale necesare, inclusiv din perspectiva
activităţii extraşcolare
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ȘCOALA CU PROGRAM PRELUNGIT/
ÎN SPRIJINUL FAMILIEI

Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16,00,
oferind astfel elevilor, pe lângă programul şcolar, şi posibilitatea
de a servi o masă caldă şi de a participa la activități de
aprofundare, remediale şi extracurriculare la decizia școlii, în
funcție de specificul comunității
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PNRR

CREȘTEREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE,
inclusiv prin accesul la proiecte şi pentru UNITĂȚILE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVATE
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI
VOCAȚIONAL

■ Parteneriate cu mediul privat
■ Realizarea unui pachet de sprijin social pentru elevii
din medii defavorizate care accesează învăţământul
profesional şi dual, din surse europene/ guvernamentale
prin crearea cadrului legal care să permită cumulul mai
multor burse cu bursa profesională
■ Dezvoltarea centrelor/ campusurilor pentru învăţământ
dual, corelate cu cerinţele operatorilor economici din zona
respectivă
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SUSȚINEREA CAPITALULUI
UMAN DIN EDUCAȚIE

■ Standardizarea profesiei didactice și a managementului
instituțiilor de învățământ
■ Stabilirea unei sume anuale ce poate fi acordată
profesorilor, sub forma de vouchere profesionale pentru
participarea la cursuri acreditate de formare profesională,
studii universitare de masterat sau studii postuniversitare
■ Salarizarea atractivă diferenţiată pe criterii de
performanţă prin implementarea Legii 153/2017, mărind
salarile profesorilor
■ Introducerea unui fond de premiere de 2% din bugetul
de venituri și cheltuieli al unităților/instituțiilor de
învățământ pentru salariații cu rezultate deosebite prin
decizia consiliului de administrație a unității/instituției de
învățământ
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MODERNIZAREA ARHITECTURII CURRICULARE

Reconfigurarea
programelor școlare și
a planurilor cadru

Un învăţământ
profesional şi tehnic
adaptat cerinţelor de
pe piaţa muncii
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PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE, A
ELEVILOR ŞI A PĂRINŢILOR LA GUVERNANŢA
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

■ Profesionalizarea managementului prin
asigurarea accesului la programe de
formare la nivel de master şi la resurse
de calitate pentru directorii unităţilor de
învăţământ şi pentru aspiranţii la cariera
managerială
■ Creşterea autonomiei unităţilor de
învăţământ atât în privinţa resursei umane,
curriculumului la decizia elevului/ şcolii/
comunităţii, cât şi a managementului
financiar, pe baza unor contracte de
management cu indicatori măsurabili
■ Dezvoltarea unor instrumente de
guvernanţă care să stimuleze participarea
activă a partenerilor educaţionali (precum
reprezentanţii elevilor, părinţilor, sindicatelor
şi ai mediului privat)
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SOLUȚIILE PSD PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR

■ Acces echitabil la învățământ universitar de calitate
■ Promovarea și respectarea valorilor fundamentale în
învățământul superior: autonomie, libertate academică
și integritate, participarea studenților și a cadrelor
didactice la guvernanța instituțiilor de învățământ superior,
responsabilitatea publică
■ Întărirea rolului instituțiilor de învățământ superior în
societate, inclusiv prin contribuția la atingerea Obiectivelor
de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) până în 2030
■ Învățământ superior de calitate, flexibil și inovativ, centrat
pe student și adaptat la cerințele impuse de progresul
tehnologic
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REFORMA UNIVERSITĂȚILOR
Performanţă, etică şi integritate

■ Aplicarea principiului autonomiei universitare
■ Transparentizarea activităților didactice, de
cercetare dar și cele specifice managementului și
administrației, prin publicarea informațiilor relevante
pe siteul de Internet al instituției
■ Flexibilizarea legislației fiscale care să încurajeze
universitățile să dezvolte firme de tip start-up, spinodd spin-out pecum și alte tipuri de entități prin care
să ofere servicii societății
■ Crearea cadrului legal pentru sprijinirea dimensiunii
antreprenoriale a universității
■ Preluarea de către universități a unor foste tabere
școlare și universitare care să fie puse la dispoziția
studenților
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REFORMA UNIVERSITĂȚILOR
Performanţă, etică şi integritate

■ Întărirea serviciilor de consiliere pentru studenți
■ Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru persoanele
cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii, a
materialelor de studiu, a metodelor pedagogice și
furnizarea de servicii dedicate
■ Stabilirea valorii bursei minime astfel încât să acopere
cheltuielile de cazare, pentru masă, materiale de
studii pentru fiecare student
■ Creșterea cu minim 100% a subvenției cămine, cantine
pentru studenții cazați în căminele universităților,
pentru a compensa creșterea costurilor la utilități
■ Asigurarea asistenței medicale gratuite pentru
studenți în campusul universitar, cu creșterea vârstei
de acces la servicii medicale gratuite până la 35 de ani
■ Participarea studenților în proporție de 25% în Senatul
universitatii, consiliul facultatii, comisia de etică, de
asigurare a calității
■ Sprijinirea structurilor asociative studențești
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CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI
CERCETĂRII UNIVERSITARE

■ Sprijinirea universităților în vederea preluării unor
institute de cercetare
■ Finalizarea evaluării şi reforma şcolilor doctorale,
inclusiv prin evaluarea calităţii procesului educaţional
din cadrul acestui parcurs academic, pentru
creşterea performanţei şcolilor doctorale, în condiţii
de transparenţă, etică şi integritate academică
■ Elaborarea și asumarea unei strategii proprii de etică
și integritate la nivelul fiecărei instituții organizatoare
de studii universitare de doctorat
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CALITATE - FLEXIBILITATE - INOVARE

■ Dezvoltarea unei strategii naționale cu privire la
învățarea și predarea inovativă, de înaltă calitate
și centrată pe student, bazată pe date valide,
colectate consecvent, și analize și cercetări
specifice domeniului
■ Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru
a implementa metode inovative și de înaltă calitate
de învățare și predare, centrate pe student, care
utilizează inclusiv instrumentele puse la dispoziție
de digitalizare, abordări inter și multidisciplinare,
învățarea și predarea bazate pe cercetare, utilizarea
informațiilor analitice despre învățare, a resurselor
de învățare deschise etc.
■ Revizuirea programelor de studii printr-un demers
bazat pe rezultatele învățării, și corelarea acestora
cu competențele cerute de piața muncii
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DIGITALIZARE,
CERCETARE,
INOVARE

OBIECTIVE

Digitalizarea economiei
și a administrației
publice

Creșterea
performanțelor și
eficienței în sectorul
public

Inovații

Tehnologii digitale

182

5 AXE STRATEGICE ALE TRANSFORMĂRII DIGITALE

■ Administrație publică digitală
■ Economie digitală
■ Educație digitală
■ Comunicații digitale și tehnologii ale viitorului
■ Securitate cibernetică
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ

Eficientizarea
instituțiilor publice

Dezvoltarea Serviciilor
de Guvernare
Electronică
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MĂSURI:
■ COMPETENȚE DIGITALE
Planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale
cetățenilor României. Implementare în colaborare cu sectorul
privat, autoritățile locale și societate civilă
■ INTEROPERABILITATE
Realizarea interoperabilității semantice și a celei tehnologice
între sistemele informaționale ale autorităților publice în
vederea simplificării accesului la informații și a creșterii calității
experienței de utilizare (UX) a serviciilor publice electronice
■ IDENTITATEA ELECTRONICĂ
Tranșarea completă a problematicii identității electronice a
cetățeanului, inclusiv eID, SSO, semnătura electronică generalizată
■ SINGLE DIGITAL GATEWAY
Integrarea Punctului de Contact Unic Electronic cu ghiseul.ro
și transformarea în Single Digital Gateway pentru România interfața prin care cetățeanul comunică cu orice instituție în
vederea prestării oricărui serviciu public
■ CLOUD GUVERNAMENTAL
Stabilirea abordării în implementarea, proiectarea și demararea
construcției cloud-ului guvernamental, ca element central al
arhitecturii informaționale a serviciilor publice electronice în România
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ECONOMIE DIGITALĂ

Digitalizarea IMM-urilor

Instruire privind noile
tehnologii

Sprijin pentru
identificarea
potențialului propriu de
tehnologizare utilizând
noile tehnologii

Instrumente de
finanțare pentru
achiziția de produse
și servicii IT bazate
pe noile tehnologii –
inteligență artificială,
cloud computing,
internet of things,
blockchain etc.
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ECONOMIE DIGITALĂ

■ ECOSISTEM ANTREPRENORIAL INOVATIV
Monitorizarea constantă a nevoilor și sprijinirea eforturilor
ecosistemului antreprenorial inovativ IT (start-up-uri IT,
programe de mentorat, pre/acceleratoare, incubatoare, huburi, spații de lucru, capital de risc, angel investors, facilități de
testare pe scară largă a tehnologiilor și modelelor de business
inovative)
■ INVESTIȚII ÎN START-UP-uri
Crearea unui fond de investiții dedicat start-up-urilor inovative
(deep tech/deep knowledge), în parteneriat cu investitori privați
consacrați
■ DIGITAL INNOVATION HUBS
Sprijinirea rețelei naționale de hub-uri pentru inovare digitală
(E/DIH-uri) și implicarea lor activă în eforturile de transformare
digitală a economiei și societății românești (alfabetizarea
digitală a populației, digitalizarea economiei, digitalizarea
administrației publice)
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EDUCAȚIE DIGITALĂ

■ Programe de formare competențe digitale avansate pentru
funcționarii publici
■ Programe de perfecționare/recalificare a angajaților din
întreprinderi
■ Derularea de programe de training pentru upskilling prin
intermediul Digital Innovation Hubs
■ Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni centre
de competențe digitale
■ Dezvoltarea competențelor digitale avansate ale
specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente
(Quantum Computing, AI, Blockchain, IoT etc.)
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COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII
ALE VIITORULUI

■ Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea
și dezvoltarea noilor tehnologii 5G, respectând
legea privind adoptarea unor măsuri referitoare
la infrastructuri informatice și de comunicații de
interes național și condițiile implementării rețelelor
5G, construită pe principiile Memorandumului
dintre România și Statele Unite ale Americii pentru
combaterea riscurilor de securitate cibernetică
generate de furnizorii 5G
■ Stimularea adoptării tehnologiilor 5G, respectiv
extinderea zonelor deservite la nivel național
■ Adaptarea cadrului normativ național și elaborarea
de strategii sectoriale pentru implementarea în
siguranță a tehnologiilor de comunicații ale viitorului
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SECURITATE CIBERNETICĂ

MĂSURI:
■ Adoptarea Strategiei naționale de securitate
cibernetică 2021 – 2026
■ Promovarea Legii privind apărarea și securitatea
cibernetică a României
■ Asigurarea constantă a securității cibernetice a
tuturor instituțiilor publice și a entităților private din
spațiul cibernetic național civil, în colaborare cu
instituțiile și autoritățile competente
■ Stimularea mediului antreprenorial și a companiilor
cu capital românesc din acest domeniu
■ Crearea de noi competențe în materie de securitate
cibernetică pentru cetățeni
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SOLUȚIILE PSD PENTRU
CERCETARE – INOVARE

■ Sistem de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării (CDI) predictibil
■ Cercetarea în slujba societății și economiei
■ Participarea României la Cercetarea de nivel European și Mondial
■ Dezvoltarea unui ecosistem de inovare la nivel național
■ Susținerea Dezvoltării de proiecte strategice CD
■ Creșterea vizibilității activităților științifice
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MĂSURI

■ Susținerea instituțiilor de cercetare în procesul
realizării de inovații, la solicitarea mediului privat
și în parteneriat cu acesta. Crearea unui sistem
de grant-uri destinate colaborărilor privatuniversități (sau privat-INCD), cu finanțări în trei
etape (derularea etapelor fiind condiționată de
rezultatele obținute în etapa anterioară, pe bază
de audit)
■ Măsuri pentru învățământul terțiar dedicate
atragerii de studenți/doctoranzi în domeniile
relevante pentru piața muncii și susținerea
excelenței: burse doctorale în domeniile de
specializare inteligentă și acordarea de granturi
pentru finanțarea unor scheme de antreprenoriat
inovativ de tipul start-up students
■ Realizarea „Programului național tinerii
cercetători” pentru susținerea grupurilor de
cercetare în curs de formare în jurul unuia sau
mai multor tineri cercetători, pe o durată de
circa 4 ani, care să le permită membrilor echipei
să atingă standarde competitive în materie
de indicatori de cercetare și să îi plaseze ideal
pentru a intra în alte competiții naționale și
internaționale de proiecte de cercetare, realizate
împreună și cu mediul privat
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FAMILIE, TINERET
ȘI EGALITATE DE
ȘANSE

PRIORITĂȚI STRATEGICE PENTRU TINERI
ȘI FAMILIILE CU COPII

■ Pachet de politici publice pentru familii construit în
parteneriat între statul român, administrațiile publice
locale, mediul de afaceri și societatea civilă
■ Sistem de deduceri fiscale pentru părinți, în funcție de
numărul de copii din familie
■ Garanții de stat și granturi bugetare pentru achiziția
de autoturisme de familie și construcția de locuințe
pentru familiile cu copii
■ Creșe noi, extinderea programelor afterschool și
vocuhere pentru acoperirea unor servicii cu educația,
sportul, sănătatea și cultura, precum și în vederea
achiziționării de echipamente necesare copiilor în
procesul de tranziție digitală
■ Investiții în fiecare județ în tabere, centre culturale,
centre de agrement sau alte spații dedicate tinerilor
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PACHET DE MĂSURI PENTRU CREȘTEREA
NATALITĂȚII
■ Oferirea unui sprijin financiar, acordat o singură dată, la
nașterea fiecărui copil, familiilor vulnerabile, inclusiv familiilor
monoparentale, al căror venit per familie este sub nivelul
salariului minim brut pe economie garantat în plată
■ Creșterea alocațiilor pentru copiii cu vârste între 0-2 ani la 600 de
lei și a celor pentru copiii de peste 2 ani la 243 de lei
■ Program de construire de creșe în toate comunitățile în care
există cerere semnificativă, amenajarea de creșe în incinta
clădirilor de birouri, ca o măsură activă de stimulare a
reîntoarcerii la serviciu înainte de expirarea perioadei de 2 ani și,
implicit, de creștere a natalității
■ Extinderea programelor de tip școală după școală (after school)
■ Aplicarea unor măsuri de deductibilitate fiscală pentru familiile
cu mai mulți copii
■ Reducerea progresivă a cuantumului contribuțiilor de asigurări
sociale de sănătate (CASS) datorate, în funcție de numărul de
copii aflați în întreținere, până la o scutire totală pentru cei care
au în întreținere cel puțin 3 copii
■ Facilități fiscale pentru întreprinzătorii care oferă lucrătorilor
anumite beneficii favorabile familiei (ex. decontare cheltuieli
creșă sau învățământ etc.)
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CASĂ ȘI MAȘINĂ CU SPRIJIN DE LA STAT
PENTRU FAMILIILE CU COPII

■ Program de finanțare pentru achiziția unor autoturisme
familiale (de 7 persoane/locuri)
■ Program de credite pentru achiziționarea de locuințe
pentru tineri familiști, subvenționat de stat luând în
considerare ca un criteriu de punctaj numărul de copii
■ Program de credite personale pentru tineri familiști
(FamilyStart)
■ Sistem de vouchere din care beneficiarii să poată
acoperi costurile unor servicii specifice în domenii
precum educația, sportul, sănătatea și cultura
■ Acordarea unui grant de 30% din valoarea construcției/
achiziției unei locuințe noi (începută în 2022) familiilor
cu copii mai mici de 15 ani și care nu dețin în prezent o
locuință. Grant-ul se acordă la finalizarea locuinței și
nu poate depăși suma de 45.000 Euro în mediul urban,
respectiv 30.000 Euro în mediul rural
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MIX DE SOLUȚII: SUSȚINERE NAȚIONALĂ
ȘI AJUTOR LOCAL

■ Susținere financiară pentru familii în vederea
achiziționării de echipamente necesare în procesul de
tranziție digitală, pentru a face față noilor provocări
produse de pandemia Covid-19, în special școala online
și telemuncă la anumite categorii de salariați
■ Facilități acordate de administrațiile locale: ex. loturi
pentru construirea de case, instituirea unor facilități
privind taxele și impozitele locale etc.
■ Acordarea posibilității autorităților administrațiilor
publice locale de a sprijini familiile care au în întreținere
copii prin reduceri/scutiri de taxe și impozite, precum
și prin acordarea unor burse școlare complementare
pentru elevii care provin din familiile numeroase
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INVESTIȚII ÎN TINERI, INVESTIȚII ÎN VIITOR

■ Dezvoltarea programului național de tabere prin
dezvoltarea de programe tematice, cu accent
pe dezvoltarea personală și profesională a
tinerilor
■ Revitalizarea infrastructurii culturale studențești
administrate de autoritatea publică centrală cu
atribuții în domeniul tineretului
■ Continuarea programelor de finanțare a unor
start-up-uri pentru tineri, inclusiv tinerii NEETs
■ Implementarea unui program pilot pentru
granturi operaționale, pentru finanțarea
activităților de bază ale organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret
■ Asigurarea unui acces facil la finanțare pentru
inițiativele, proiectele și programele de tineret
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DIGITALIZARE & DESCENTRALIZARE

Platformă online pentru
facilitarea depunerii
de către organizațiile
de/pentru tineret a
proiectelor

Digitalizarea activității
din domeniul tineret,
sport și tabere,
inclusiv a procesului
de finanțare a
organizațiilor
neguvernamentale

Transferul
competențelor,
patrimoniului și
personalului de la
MTS către autoritățile
administrației publice
locale

Investiții în fiecare
județ în centre de
tineret fixe și mobile,
centre de agrement
sau alte spații dedicate
tinerilor
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IMPLICAREA TINERILOR ÎN DECIZIILE
AUTORITĂȚILOR

■ Înființarea Consiliilor Consultative pe Probleme
de Tineret (mediul urban) și a Forumurilor Locale
de Tineret (rural)
■ Introducerea unor mecanisme de participare
a tinerilor (cum ar fi bugetarea participativă
de tineret) prin susținerea eforturilor locale în
acest sens și prin testarea și validarea unor
mecanisme similare la nivel regional și național
■ Sprijinirea și încurajarea grupurilor informale de
tineri și a voluntariatului
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INCLUZIUNE & SOLIDARITATE

Sprijinirea incluziunii
sociale a tinerilor aflați
în situații vulnerabile și
care provin din rândul
minorităților

Politici de tineret
sustenabile și relevante
în raport cu nevoile
de dezvoltare ale
comunităților locale

Facilitarea accesului
tinerilor din mediul
rural la o educație de
calitate și oportunități
de dezvoltare personală,
profesională și socială
inclusiv în limba maternă

Sprijinirea UAT-urilor
în vederea integrării
tinerilor instituționalizați
în comunitate
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LEGISLAȚIE COERENTĂ ȘI ADECVATĂ NEVOILOR
ACTUALE ALE TINERILOR

Aprobarea Proiectului
de lege „Legea
Tineretului”

Aprobarea normelor
de cheltuieli pentru
realizarea programelor
MTS în domeniul
activității de tineret

Elaborarea legii
taberelor
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ENERGIE

OBIECTIV STRATETIG AL PSD

Protejarea românilor
și a firmelor românești
față de creșterile de
prețuri la electricitate
și gaze

Evaluarea legii 259/2021
privind plafonarea și
compensarea prețului
la energie electrică și
gaze naturale – ianuarie
2022

Măsuri concrete de
sprijin pentru IMM-uri
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MĂSURI PE TERMEN SCURT

■ Adaptarea legislației în vederea finalizării construcțiilor
hidrotehnice cu specific de producerea a energiei cât și alte surse,
în primul semestru al anului 2022
■ Deblocarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore
din Marea Neagră si aprobarea modificărilor la legea offshore
■ Stimularea creșterii producției de gaze naturale
■ Finalizarea și aprobarea de către Guvernul României a Strategiei
energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050
■ Creearea cadrului legislativ în vederea demarării primului program
de Green Bonds INVEST (la energie), garanții de stat pentru
obligațiunile emise de companiile sau autoritățile care investesc
în programe privind tranziția către energia verde și reducerea
emisiilor de carbon ale sectoarelor economice non-energetice
■ Modificarea și completarea cadrului legislativ în vederea
configurării unui mediu stabil, predictibil și stimulativ pentru
investiții în noi capacități de producție
■ Modificarea și completarea Legii 123/2012 în vederea definirii
achizitorului unic pentru consumul propriu tehnologic al
operatorilor economici din sistemul energetic precum și pentru
stabilirea cadrului legal de recuperare a tarifelor de distribuție pe
o perioadă mai îndelungată de timp
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MĂSURI PE TERMEN MEDIU

■ Promovarea de investiții în domeniul energetic, în special în
domeniul energiilor curate vizând finalizarea reactoarelor 3 și
4 Cernavodă, retehnologizarea unității 1 și introducerea unor
tehnologii nucleare avansate în contextul parteneriatului
interguvernamental România – Statele Unite ale Americii
■ Crearea unui cadru care să faciliteze absorbția de fonduri
europene pentru realizarea investițiilor în sectorul producerii de
energie eoliană onshore și offshore și energie solară
■ Participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării
tehnologiilor pe bază de hidrogen
■ Stimularea investițiilor din mediul privat în sectorul energetic
■ Actualizarea legii energiei în concordanță cu noile prevederi
comunitare în domeniul energiei electrice și gazelor naturale
■ Implementarea de măsuri în vederea asigurării securității
energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează
decarbonarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi
consolidarea ei
■ Programul național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale
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INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

■ Finalizarea noii centrale de la Romgaz – Iernut termen de punere în
funcțiune la finalul anului 2022
■ Creșterea capacităților de înmagazinare în depozitele Romgaz și
transformarea acestora în depozite multiciclu în vederea asigurării
funcționării centralelor pe hidrocarburi, inclusiv în condiții
meteorologice severe (temperaturi negative)
■ Creșterea producției interne de gaze naturale prin demararea
extracției offshore precum și prin demararea extracției din noi
zăcăminte onshore – Caragele
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INVESTIȚII PE TERMEN LUNG

■ Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
■ Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă
■ Proiectul Unității A - prima unitate de productie a energiei electrice
folosind tehnologia reactoarelor mici de tip modular SMR
■ Realizarea instalației de detritiere la CNE Cernavodă
■ Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA)
■ Menținerea ciclului nuclear integrat
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SUSȚINEREA COMPANIILOR ROMÂNEȘTI
DIN ENERGIE

ROMGAZ
Finalizarea tranzacției privind achiziția de către Romgaz a întregii
participații de 50% deținuta de către Exxon în cadrul proiectului
de exploatare a gazelor din Marea Neagră, precum și realizarea în
comun cu OMV Petrom a operării extragerii de gaze naturale
HIDROELECTRICA
Proiecte hidroenergetice noi cu o valoare estimată totală de 17,933
miliarde lei, o putere instalată totală de 713,62 MW și o producție
medie anuală de 3.396,79 GWh/an
■ Realizarea unor capacități noi de producție a energiei electrice
pe râurile interioare, evaluate, în acest moment, la circa 93,7 MW
instalați și o energie de proiect de 338,5 GWh/an
TRANSGAZ
Asigurarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în condiții
de siguranță, cu limitarea impactului asupra mediului
■ Extinderea rețelelor Transgaz, în cazul localităților turistice, aflate
la o distanță mai mică de 25 de km de conductele Transgaz
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SCHEME DE AJUTOR ÎN DOMENIUL
ENERGIEI

■ Schema de ajutor de minimis prevăzută în
cadrul Programului “ELECTRIC UP“ privind
finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii
și domeniului HORECA pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice
■ Schema de ajutor de stat/de minimis
prevăzută în scopul finanțării proiectelor
inovatoare în domeniul eficienței energetice
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JUSTIȚIE

PRIORITĂȚILE PSD PENTRU
JUSTIȚIA ROMÂNEASCĂ

JUSTIȚIE PENTRU
CETĂȚENI

JUSTIȚIE PENTRU
MEDIUL DE AFACERI

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
LA STANDARDE
EUROPENE
(sistem de drept
simplificat, clar,
predictibil și aplicat
unitar)
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SISTEM JUDICIAR
– ORGANIZARE ȘI
INFRASTRUCTURĂ

JUSTIȚIE PENTRU CETĂȚENI

A.

ACCESIBILITATE

B.

RAPIDITATE

C.

EFICIENȚĂ ȘI
PREVENȚIE

D.

STANDARDE
EUROPENE
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A.

B.

ACCES LA INSTANȚĂ

■ Revizuirea cadrului legal pentru susținerea
accesului la justiție prin ajutorul public judiciar
pentru persoane fizice și juridice

C.

RAPIDITATE

■ Reducerea duratei de soluționare a dosarelor
și punerea eficientă în executare a hotărârilor
judecătorești, atât în mediul privat, cât și de
autorități

D.

EFICIENȚĂ ȘI PREVENȚIE

■ Revizuirea normativă și aplicarea efectivă a
mecanismelor de recuperare a prejudiciilor și a
tuturor produselor infracțiunii

■ Îmbunătățirea funcționării instituțiilor cu atribuții
de aplicare efectivă a legii prin revizuirea politicii
de resurse umane – recrutare, evaluare, promovare,
răspundere disciplinară – și prin asigurarea de
dotări și infrastructură corespunzătoare misiunii lor
sociale

■ Creșterea eficienței în combaterea fenomenelor
infracționale care influențează bunul mers al
societății - trafic de persoane, trafic de droguri,
evaziune fiscală și corupție
■ Generalizarea proiectului Educația juridică în școli
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PRINCIPII

Creșterea încrederii
cetățenilor într-o
justiție independentă și
responsabilă

Rolul constituțional al
avocaților, precum și
al tuturor profesiilor
juridice în ASIGURAREA
DREPTURILOR
ȘI LIBERTĂȚILOR
CETĂȚENILOR

Asumarea garanțiilor
de INDEPENDENȚĂ
A MAGISTRAȚILOR /
JUDECĂTORILOR, condiție
esențială pentru un act de
judecată bazat pe lege,
probe și conștiință, fără
niciun fel de interferențe
interne sau externe actului
de justiție
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JUSTIȚIE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

A.

CLARITATE

Sprijinirea incluziunii
sociale a tinerilor aflați
în situații vulnerabile și
care provin din rândul
minorităților

B.

RAPIDITATE ȘI
EFICIENȚĂ

Politici de tineret
sustenabile și relevante
în raport cu nevoile
de dezvoltare ale
comunităților locale;

C.

TRANSPARENȚĂ

Facilitarea accesului
tinerilor din mediul
rural la o educație de
calitate și oportunități
de dezvoltare personală,
profesională și socială în
limba maternă;
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INSOLVENȚA

Adoptarea unui Cod al insolvenței
care să cuprindă toate dispozițiile
referitoare la insolvență, indiferent
de domeniul de aplicare
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DIGITALIZARE

DIGITALIZAREA INSTANȚELOR
și generalizarea DOSARULUI
ELECTRONIC, a procedurilor
de comunicare prin mijloace
electronice și interconectarea
cu alte instituții și uniuni
profesionale juridice
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SPECIALIZARE

Înființarea etapizată a
TRIBUNALELOR SPECIALIZATE
în materie de CONTENCIOS
ADMINISTRATIV, FISCALITATE,
ACHIZIȚII, MUNCĂ și ASIGURĂRI
SOCIALE
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INVESTIȚII

Realizarea CARTIERULUI
JUSTIȚIEI din București

Sprijinirea incluziunii
sociale a tinerilor aflați
în situații vulnerabile și
care provin din rândul
minorităților

Asigurarea unui sediu
adecvat pentru Înalta
Curte de Casație și
Justiție
Politici de tineret
sustenabile și relevante
în raport cu nevoile
de dezvoltare ale
comunităților locale;

Continuarea
Programului
național de investiții
în infrastructura
Facilitarea accesului
instanțelor, parchetelor
tinerilor din mediul
și penitenciarelor
rural la o educație de
calitate și oportunități
de dezvoltare personală,
profesională și socială în
limba maternă;
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MEDIERE

Încurajarea formelor alternative
de soluționare a disputelor și de
degrevare a instanțelor de judecată
(mediere, arbitraj)
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SUSȚINEREA ȘI CONSOLIDAREA
CAPITALULUI UMAN

Suplimentarea
personalului din cadrul
instanțelor, precum
și, împreună cu CSM,
echilibrarea schemelor
de judecători, astfel
încât să se ajungă la un
raport de 1,5 – 2 grefieri/
judecător, în acord cu
standardele europene

Standardizarea
schemelor de
personal în funcție
de dimensiunea /
volumul de activitate
al instanței sau
parchetului

Schimbarea, în acord
cu standardele
europene, a
reglementarilor privind
accesul în corpul
experților în vederea
creșterii gradului de
profesionalizare a
acestora
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CULTURĂ

SPRIJIN PENTRU MEDIUL INDEPENDENT
ȘI ANTREPRENORIATUL CULTURAL
Scheme de ajutor de stat dedicate antreprenoriatului din domeniul cultural

Surse de finanţare:
bugetul Ministerului
Culturii, completat cu:

Sumele colectate la
bugetul de stat de la
operatorii economici
care desfăşoară
activităţi în domeniul
jocurilor de noroc, în
limitele prevăzute de
lege

Sume atrase din
alte surse, precum
extrageri speciale ale
Loteriei Naţionale,
dedicate susţinerii artei
contemporane și a altor
obiective de interes
cultural
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PROGRAMUL „TIMIȘOARA 2023 - CAPITALĂ
EUROPEANĂ A CULTURII”

30 milioane de lei
pentru proiecte
culturale prin
Administrația Fondului
Cultural Național

138,78 milioane de lei
prin transferuri către
unitățile administrativteritoriale pentru
obiectivele de investiții
în infrastructura
culturală - moştenirea
TM2023

Identificarea altor
surse de finanţare și
modalități de susținere
a proiectului pentru
asigurarea întregului
suport necesar
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PUNEREA ÎN VALOARE ȘI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL MATERIAL

Creșterea investițiilor
din Programul Național
de Restaurare a
monumentelor istorice
(PNR) şi utilizarea
fondurilor din „Valul
Renovării” (PNRR)

Revitalizarea muzeelor
și punerea în valoare a
patrimoniului acestora
pentru crearea/
găzduirea unor expoziții
atractive pentru
public, adaptate la
principiile muzeologiei
contemporane
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PUNEREA ÎN VALOARE ȘI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL MATERIAL

■ Salvgardarea siturilor înscrise în lista mondială UNESCO
a patrimoniului/patrimoniului în pericol
■ Continuarea demersurilor de înscriere a:
■ Obiectivului “Ansamblul Monumental Calea Eroilor”
(realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu)
■ Obiectivului “Granițele Imperiului Roman din
România” şi finanțarea continuării programului
multianual de cercetare „LIMES”, în limitele unui
buget estimat la 20 milioane lei
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PUNEREA ÎN VALOARE ȘI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL MATERIAL

■ Continuarea şi reconfigurarea „Programului multianual
de finanţare a cercetărilor Cetăţilor Dacice din Munţii
Orăştiei”
■ Consolidarea parteneriatului cu unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute din
România în vederea protejării, conservării, restaurării și
valorificării patrimoniului cultural mobil și imobil
■ Includerea în Programul Național de Restaurare a
imobilelor monument istoric deținute de persoane fizice
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ÎNCURAJAREA CERCETĂRII CULTURALE

Finanțarea programelor
de cartografiere
la nivel național
a infrastructurii
culturale, a profesiilor,
a resurselor
informaționale și
a echipamentelor
culturale disponibile la
nivel național

Stimularea creșterii
nivelului de consum
cultural
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REDUCEREA DEZECHILIBRELOR CULTURALE

Sprijin financiar
nerambursabil pentru
protejarea și punerea
în valoare a caselor
memoriale din România
prin Programul Național
„Case Memoriale”

Continuarea
implementării
programului
de investiții în
infrastructura culturală
naţională
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PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE
A PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

■ Elaborarea Strategiei Sectoriale pentru Cultură şi
a planurilor de acțiune pentru fiecare subdomeniu,
inclusiv pentru dezvoltarea culturii în mediul rural
și în micile așezări urbane
■ Alocarea de fonduri către UAT-uri pentru
cofinanțarea instituțiilor publice de spectacole
și concerte din subordinea autorităților
administrației publice locale ale unităților
administrative teritoriale din județe, în cuantum de
3% din impozitul pe venit, cumulat la nivel naţional
■ Îmbunătăţirea cadrului de funcţionare a
instituțiilor și companiilor de spectacole şi
concerte, cu colective şi rezultate recunoscute la
nivel național și internațional
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CINEMATOGRAFIA, PRIORITATE
CULTURALĂ STRATEGICĂ

■ Revalorificarea patrimoniului național cinematografic
prin restaurare, remasterizare și digitalizare, precum
și promovarea și exploatarea la nivel național și
internațional a operelor audiovizuale de patrimoniu
■ Reforma instituțională și a întregului sistem de finanțare,
distribuție, exploatare, promovare a cinematografiei
românești - structura și guvernanța Centrului Național
al Cinematografiei, precum și misiunea și obiectivele
acestuia
■ Instituirea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea
industriei cinematografice aprobate, în cuantum de 250
milioane de Euro
■ Menținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea programului de
stimulare a investițiilor străine în cinematografie
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI LEGISLATIV

Statutul Lucrătorului
Cultural

Codul Patrimoniului

Managementul
instituţiilor publice de
cultură (amendarea
OUG nr. 189/2008)

Legea Voucherelor
Culturale
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SPORT

ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
NAȚIONALE PENTRU SPORT

Clasarea în primele
12 națiuni ale lumii a
României la JO prin
pregătirea ciclurilor
olimpice 2021-2032

Creșterea numărului de
practicanți de sport de
masa de la 5% la 30%

Practicarea sportului
în școală de către
fiecare elev
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DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA
SPORTULUI DE MASĂ

Creșterea gradului de
participare activă a
populației de toate
vârstele, dar mai ales
a copiilor și tinerilor, la
activități sportive cu
caracter permanent

Creșterea numărului
de competiții sportive
adresate copiilor și
tinerilor, organizate
în colaborare cu
Ministerul Educației
și diferitele federații
sportive naționale

Programul „Integrare
prin sport”, adresat
copiilor care provin din
medii defavorizate

Organizarea de tabere
naționale de sport, sub
denumirea „Hercules”,
pentru diferite sporturi,
benefice sănătății
și activității fizice a
copiilor - înot, patinaj,
ciclism și altele
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NOI PROGRAME DE FINANȚARE
ÎN DOMENIUL SPORTULUI

Promovarea Programului
Național „Educație prin
sport” pentru creșterea
numărului de practicanți
la 80.000/an

Promovarea
Programului Național
„Șanse egale” adresat
cluburilor sportive
private, pentru
finanțarea proiectelor
de creștere a accesului
la sport al populației

Elaborarea și realizarea
unei campanii naționale
de promovare a sportului
de masă în cadrul
instituțiilor de învățământ
primar, gimnazial, liceal și
universitar
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DEZVOLTAREA, PROMOVAREA ȘI SUSȚINEREA
SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

■ Creșterea numărului de sportivi care practică
sportul la cel mai înalt nivel și a calității
reprezentării României la cele mai înalte
competiții sportive de performanță
■ Finanțare transparentă, cu criterii clare
și indicatori specifici măsurabili, pentru
finanțarea de la bugetul de stat a federațiilor
sportive naționale, pe baza principiilor de
bună guvernanță
■ Elaborarea și promovarea Programului
Național „Liga de Aur”, care se adresează
sportivilor de înaltă performanță din sporturile
olimpice și paralimpice
■ Finanțarea Academiilor de fotbal din țară cu
un buget special dedicat acestora, în baza
strategiei naționale a FRF și a Strategiei
Naționale pentru Sport
■ Înființarea de centre regionale de excelență
(5 – 7) în zone universitare, pentru sporturile de
vară și de iarnă
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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE

■ Construirea a 3 centre de pregătire și competiție
în acord cu strategiile integrate de dezvoltare
regională
■ O nouă Sală Polivalentă și un nou patinoar în
București
■ Construirea a 12 complexuri sportive, 8 bazine
olimpice, 5 săli polivalente, 5 patinoare
artificiale pentru competiții, 250 de săli de sport
școlare, 45 de bazine didactice, 400 de baze
sportive, 10 centre sportive de performanță
pentru sporturi olimpice, 3 velodromuri, 3 centre
de bike park, bmx, pumptrack, freestyle, 3 bike
parcuri pentru downhill
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APĂRARE
NAŢIONALĂ

DEZVOLTAREA CADRULUI POLITIC ŞI JURIDIC
DIN DOMENIUL APĂRĂRII ŞI SECURITĂŢII NAŢIONALE

Cadru legal care să
asigure modernizarea,
operaţionalizarea şi
gestionarea eficientă a
priorităţilor

Armonizarea prevederilor
legale şi normative care
reglementează domeniul
apărării naţionale

Dezvoltarea Acordului
politic naţional privind
creşterea finanţării
pentru apărare
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CREŞTEREA RELEVANŢEI STRATEGICE A
ROMÂNIEI ÎN CADRUL NATO ŞI UE

Asigurarea
angajamentelor NATO
pentru finanţarea
apărării
Minimum 2% din PIB, din
care cel puţin 20% pentru
înzestrare şi modernizare,
respectiv 2% pentru
cercetare, dezvoltare şi
inovare;

Gestionarea provocărilor
de securitate de pe
flancul sudic al NATO

Dezvoltarea capacităţii
de apărare naţională şi
a nivelului de reacţie

Participarea la misiuni
şi operaţii NATO
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CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI
STRATEGIC CU SUA

Intensificarea dialogului politico-militar în cadrul
parteneriatului strategic cu SUA, în perspectiva
consolidării palierului strategic

Implementarea iniţiativelor de cooperare bilaterală
în domeniul apărării se va derula în cadrul asigurat de
Foaia de parcurs (Roadmap) a Parteneriatului strategic
în domeniul apărării 2020 - 2030
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INTENSIFICAREA COOPERĂRII BILATERALE
ȘI REGIONALE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Conturarea rolului de pol regional de stabilitate
și securitate prin menţinerea unor contribuţii
substanţiale în regiunile de interes prioritar pentru
România (regiunea extinsă a Mării Negre, Balcanii de
Vest și vecinătatea estică a NATO și UE)

Implementarea politicilor de cooperare internaţională,
în conformitate cu angajamentele asumate la nivelul
NATO, UE, ONU, OSCE şi în cadrul iniţiativelor regionale
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INTENSIFICAREA COOPERĂRII BILATERALE
ȘI REGIONALE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

■ Cooptarea industriei româneşti în
implementarea planului multianual de înzestrare
şi retehnologizare a acesteia pentru asigurarea
unei rezilienţe militare industriale pragmatice;
■ Demararea contractului Corvete
multifuncţionale şi monitorizarea îndeplinirii
obligaţiilor offset asumate de furnizorul străin;
■ Inițierea programelor de înzestrare cu valoare
de peste 100 milioane de euro pentru care s-a
obținut aprobarea Parlamentului României
■ Alocarea resurselor financiare necesare
participării ACTTM/MApN, alături de operatori
economici din industria naţională de apărare,
la proiecte NATO şi UE în domeniul cyber, CBRN,
UAV, în concordanţă cu priorităţile prevăzute în
Carta Albă a Apărării 2021
■ Iniţierea altor programe de achiziţii necesare
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în
cadrul procesului NATO de planificare a apărării
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI NORMATIV SPECIFIC
DOMENIULUI APĂRĂRII ŞI CALITĂŢII VIEŢII PERSONALULUI

■ Continuarea dezvoltării sistemului informatic
şi de comunicaţii militar, concomitent
cu extinderea măsurilor de securitate
informaţională şi implementarea celor de
apărare cibernetică
■ Dezvoltarea rezervei operaţionale a Armatei
Române, cu accent pe raezerva voluntară şi
serviciul militar în termen voluntar, precum şi a
unui sistem naţional de pregătire şi instruire
■ Program pentru retenţia, motivarea şi
recompensarea personalului militar şi civil în
conformitate cu legislaţia naţională şi a bunelor
practici în cadrul NATO
■ Îmbunătăţirea programului dedicat protejării
drepturilor veteranilor de război, veteranilor din
teatrele de operaţii, răniţilor, familiilor şi rudelor
acestora prin înfiinţarea unui centru naţional în
acest sens
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AFACERI
INTERNE

DIRECȚII STRATEGICE

■ Siguranța și protecția cetățeanului și a comunității
■ Prevenția și gestionarea situațiilor de urgență
■ Siguranța rutieră
■ Prevenirea și combaterea criminalității organizate
■ Lupta împotriva traficului de persoane
■ Combaterea tuturor formelor de ilicit împotriva
mediului înconjurător
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LINII GENERALE DE ACȚIUNE

Creșterea gradului de
protecție și siguranță
a cetățeanului și a
comunităților

Consolidarea
capacității de prevenție,
intervenție și reacție a
MAI, pentru impunerea
respectării legii

Accelerarea proceselor
de simplificare
administrativă și
transformarea digitală
a serviciilor publice și a
procedurilor interne de
lucru

Reforma profesională
și optimizarea
funcționării structurilor
MAI
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CREȘTEREA GRADULUI DE PROTECȚIE ȘI DE
SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI
ȘI A COMUNITĂȚILOR

■ Îmbunătățirea siguranței cetățeanului
■ Siguranța școlară și prevenirea delincvenței juvenile
■ Combaterea violenței domestice și prevenirea
agresiunilor de natură sexuală
■ Prevenirea și combaterea consumului de droguri și
substanțe psiho-active
■ Combaterea infracțiunilor de mediu
■ Combaterea infracțiunilor săvârșite în mediul online
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MĂSURI:

■ Creșterea prezenței fizice a forțelor de ordine
publică în mijlocul comunităților
■ Implementarea sistemelor informatice de
monitorizare electronică a agresorilor în domeniul
violenței domestice, precum și a instrumentelor
de analiză a informațiilor pentru combaterea
pornografiei infantile, a infracțiunilor săvârșite în
mediul online sau cu mijloace electronice
■ Operaționalizarea structurilor specializate în
acțiunile de combatere a infracționalității în
domeniul silvic, patrimoniului cinegetic și piscicol
și a altor infracțiuni de mediu, intensificarea
acțiunilor comune de control cu alte instituții cu
responsabilități în domeniu
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SIGURANȚA RUTIERĂ

Creșterea
siguranței rutiere
prin consolidarea
mecanismelor de
prevenire și combatere
a încălcării legislației
rutiere

Intensificarea
activităților de educație
rutieră

Completarea legislației
rutiere cu instrumente
care să sancționeze
comportamentul
agresiv și iresponsabil

Dezvoltarea
sistemelor moderne de
monitorizare a traficului
rutier
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DIGITALIZARE

Accelerarea proceselor
de simplificare
administrativă și
transformarea digitală
a serviciilor publice și a
procedurilor interne de
lucru

OBIECTIV:
creșterea accesibilității
și calității serviciilor
publice oferite
cetățenilor
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MĂSURI:

Operaționalizarea proiectelor privind:
■ Emiterea actelor de stare civilă
■ Emiterea cărții electronice de identitate
■ Digitalizarea înmatriculării vehiculelor și emiterii
permiselor de conducere
■ Retehnologizarea infrastructurii IT, administrate la
nivelul MAI
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AFACERI
EXTERNE

3 DIRECȚII STRATEGICE ALE
DIPLOMAȚIEI ROMÂNEȘTI

I.

Consolidarea
profilului și
rolului României
în cadrul Uniunii
Europene (UE)

II.

Creșterea rolului
României în
cadrul Alianței
Nord-Atlantice (NATO)

III.

Consolidarea
Parteneriatului
Strategic cu SUA
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LINII GENERALE DE ACȚIUNE

Dezvoltarea
dimensiunii
diplomației
economice

Parteneriatul
strategic pentru
integrarea
europeană
a Republicii
Moldova

Continuarea
eforturilor de
reformare a
diplomației
române pe criterii
de eficiență

Dezvoltarea
diplomației
culturale,
educaționale
și privind
cercetarea
științifică

Sprijin
intensificat
pentru românii
din afara
granițelor
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UE = PROSPERITATE, REZILIENȚĂ,
SECURITATE DEMOCRATICĂ

Aderarea
României la
Spațiul Schengen

Continuarea
implicării active
în procesul
decizional

Asigurarea
coerenței și
consecvenței
în promovarea
pozițiilor
naționale

Aderarea
României la Zona
Euro

Demersuri de
finalizare a MCV
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UE = PROSPERITATE, REZILIENȚĂ,
SECURITATE DEMOCRATICĂ

Promovarea
unei prezențe
românești
consolidate în
instituții (mai
ales în poziții de
conducere)

Operaționalizarea
Centrului
european de
competențe
în domeniul
securității
cibernetice

Extinderea și
consolidarea
rețelei de
misiuni verzi/
de diplomație
climatică a
României

Implicarea în
discuțiile asupra
Busolei Strategice în complementaritate cu
NATO

Promovarea unei
viziuni strategice
post-2020 pentru
Parteneriatul
Estic (PaE)
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REORGANIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA
SERVICIILOR CONSULARE

Diversificarea
competențelor
și atribuțiilor
consulilor
onorifici

Extinderea
rețelei de oficii
consulare în baza
calendarului
multianual

Consulatele
itinerante vor
continua să
fie organizate
(calendar anual)

Înființarea unei
structuri interinstituționale pentru
protecția cetățenilor români și
copiilor acestora
aflați în afară țării

Continuarea
accelerată a
procesului de
digitalizare și
debirocratizare
a activității
consulare
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