
UN MEDIU SĂNĂTOS 
PRIN ENERGIE CURATĂ

PROGRAM DE 
GUVERNARE 
2021 - 2024



Combaterea despăduririlor și 
asigurarea diminuării tăierilor 
ilegale de masă lemnoasă 
în paralel cu extinderea 
suprafețelor de păduri, creșterea 
eficienței serviciilor de mediu 
oferite de acestea.

Îmbunătăţirea managementului 
deşeurilor şi substanţelor 
periculoase la nivel naţional.

Reducerea poluării şi 
îmbunătăţirea calităţii aerului 
În marile orașe ale țării pentru 
rezolvarea cât mai rapidă a 
procedurii de infringement 
declanșată de Comisia 
Europeană.

Asigurarea unui management 
durabil al apelor: scăderea 
poluării râurilor și lacurilor, 
diminuarea efectelor 
inundațiilor, investiții fără 
precedent în sistemele de 
colectare a apelor uzate în 
marile aglomerări urbane

Prevenirea şi limitarea efectelor 
negative ale schimbărilor 
climatice, implementarea 
măsurilor pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Susţinerea şi promovarea 
producţiei de energie din surse 
alternative, regenerabile şi 
nepoluante.

SIGURANȚA UNUI MEDIU MAI SĂNĂTOS
SOLUȚII URGENTE PENTRU MEDIU



PROTEJĂM PĂDURILE ȚĂRII ȘI STOPĂM 
DEFRIȘĂRILE

Definim ca prioritate strategică 
războiul împotriva defrișării 
pădurilor. 

Stopăm exportul de lemn brut 
și accelerăm programul de 
reîmpădurire masivă, impunând 
companiilor măsuri europene de 
tipul „tai un copac, plantezi doi”!

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



CONSTRUIM FORȚA DE REACȚIE VERDE 
A ROMÂNIEI

Pădurile au nevoie de o forță de 
elită capabilă să le apere, adică 
un corp de profesioniști bine 
dotat, retribuit just și respectat 
social.

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.



SPRIJINIM PRELUCRAREA 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 
prelucrare primară.

Pachet de facilități pentru 
susținerea  producătoriilor  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 
pierderi suferite de constrângeri 
de mediu, în cazul pădurilor 
aflate în arii naturale protejate, 
folosind finanțarea europeană, 
precum și Fondul de Mediu



REDUCEM POLUAREA DIN MARILE 
AGLOMERĂRI URBANE ALE ȚĂRII

Ne concentrăm pe 
soluțiile pentru marile 
orașe unde problemele 
de mediu sunt acute. 

Finanțarea primăriilor pentru 
reducerea poluării urbane, prin 
amenajarea unor piste sigure 
pentru biciclişti și achiziţia 
mijloacelor electrice de 
transport în comun.

Închiderea, etanșarea și 
restaurarea ecologică a 48 de 
depozite ilegale de deșeuri.

Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, ce conțin plantări 
masive și construirea centurilor 
verzi care să filtreze aerul din 
București, Iași, Cluj și Timișoara.



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 unic, 
interactiv de inventariere a 
emisiilor de poluanţi în aer, 
prin crearea unei baze de date 
în conformitate cu cerințele 
europene.

Dezvoltarea unui sistem de 
prognoză a calităţii aerului.



PROTEJĂM ZONELE EXPUSE LA INUNDAȚII ȘI 
INVESTIM 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

Investiții masive în infrastructura 
de de colectare și tratare 
apă uzată prin programele 
naționale și finanţări europeane 
disponibile, de 5 mld. €

Modernizarea sistemului de 
avertizare a populaţiei în privinţa 
fenomenelor meteo extreme



PRIORITĂȚI PENTRU O ENERGIE MAI CURATĂ

Transformarea sectorul ui 
energetic ca domeniu crucial al 
relansării economiei, iar energia 
curată trebuie să fie în centrul 
dezvoltării României

Acordarea unui statut prioritar 
eficienței energetice în 
toate sectoarele economiei, 
promovarea investițiilor în 
capacități noi de producție 
a energiei electrice, cu emisii 
reduse de carbon.

Asigurarea securității 
aprovizionării cu energie a 
cetățenilor, la prețuri accesibile.

Includerea gazului natural 
drept combustibil de tranziție 
către o industrie energetică 
decarbonată prin eliminarea 
treptată a capacităților pe 
cărbune.

Decarbonizarea sectorului 
energetic, în cadrul tranziției 
către o energie curată, conform 
obiectivelor stabilite la nivel 
european prin Pactul Ecologic 
European.

Eficientizarea și modernizarea 
sectorului energetic, cu 
consecințe directe asupra 
scăderii prețului energiei 
și asupra calității vieții prin 
îmbunătățirea mediului 
înconjurător.

Creșterea ponderii energiei 
electrice și în special a celei 
bazate pe surse regenerabile 
în consumul de energie al 
României.



SPRIJINIM CONSUMATORII VULNERABILI SĂ-ȘI 
PLĂTEASCĂ FACTURA ENERGETICĂ

Mecanism de sprijin financiar 
acordat consumatorilor 
vulnerabili la plata energiei 
termice din sistemele 
centralizate prin noi planuri 
speciale de consum și 
regândirea modului de aplicare 
a tarifului social.

Scăderea facturii consumatorilor 
vulnerabili prin susţinerea 
financiară a cheltuielilor cu 
izolarea termică a locuințelor.

Susţinerea accesului la servicii 
de informare, consiliere şi 
auditare energetică pentru 
gospodăriile cu venituri mici.

Continuarea programului de 
vouchere privind instalarea 
sistemelor de panouri 
fotovoltaice și extinderea 
acestuia pentru conectarea la 
rețeaua de distribuție publică a 
consumatorilor vulnerabili.



ADUCEM GAZUL ROMÂNESC MAI IEFTIN 
ÎN CASELE A MILIOANE DE LOCUITORI

Lansarea Program Național 
de Revitalizare a Petrochimiei 
naționale și de valorificare a 
gazului intern pentru a dezvolta 
producţia de îngrăşăminte.

Racordarea gratuită a încă 1 
milion de familii din toate zonele 
țării la reţeaua de alimentare cu 
gaze, până în 2024.

Creşterea capacităţii de 
extracție a gazelor naturale, în 
special din Marea Neagră.



MIZĂM PE CENTRALE ENERGETICE 

Modernizarea sistemul energetic prin construirea unor mari capacităţi 
de producţie în cogenerare (energie electrică+termică) în Bucureşti, 
Constanţa, Timişoara, Iaşi și Craiova.

Dezvoltarea de noi capacităţi de producţie în cogenerare, atât din 
surse regenerabile, cât şi pe gaze, cu impact mai redus asupra preţului 
la consumatorul final, cu prioritate în zone dezechilibrate energetic 
(Centru-Vest, Ardeal şi Moldova).

Dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi termice 
pe gaz în ciclu combinat pe platformele industriale Oltchim, Slatina, 
Craiova, Govora, care asigură atât consumul propriu de energie 
electrică şi termică, cât şi participarea ca jucători pe piaţa de energie.

MODERNE CE REDUC IMPACTUL 
PREȚULUI LA CONSUMATOR



INVESTIM ÎNTR-UN SISTEM ENERGETIC MODERN 

Sprijinirea producției de energie din surse regenerabile și 
asigurarea tranziției către o economie decarbonizată. 

ȘI MAI PRIETENOS CU MEDIUL

Aplicarea Planului de 
Decarbonizare a Complexului 
Energetic Oltenia, cu efect în 
creșterea adecvanței Sistemului 
Energetic Național.

Finanțarea din fonduri europene 
și scheme naționale de ajutor de 
stat  pentru investiții în producția 
de energii regenerabile ale 
operatorilor economici și 
unităților administrative de stat.

Valorificarea de către stat a 
garanțiilor de origine emise 
pentru energia produsă din 
surse regenerabile și susținută 
prin certificate verzi, printr-un 
mecanism de licitație publică.

Prelungirea duratei de viaţă 
la reactoarele 1 şi 2 de la 
Cernavodă şi finanţarea 
realizării reactoarelor 3 şi 4, 
corelat cu realizarea unei linii de 
400 kV pentru evacuare a puterii 
din Dobrogea.



FINANȚĂM CERCETAREA ȘI INVESTIȚIILE 
ÎN TEHNOLOGII DE ULTIMĂ ORĂ

Susținerea cercetării, inovării și competitivității în vederea adoptării de 
tehnologii avansate în sectorul energetic, ce pot contribui la implementarea 
unor soluții pentru captarea carbonului, dezvoltarea de capacități de 
producție a energiei fără emisii, noi capacități de stocare. 

Stimularea investițiilor 
în dezvoltarea industriei 
producătoare de echipamente 
pentru energii regenerabile și 
electromobilitate, precum noi 
fabrici de baterii electrice.

Implementarea proiectelor 
pilot și demonstrative 
pentru promovarea utilizării 
hidrogenului în producerea 
energiei electrice și în sectorul 
industrial.



APLICĂM MODELE EUROPENE 
DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Includerea măsurilor de eficiență 
energetică în toate deciziile 
legate de politici și investiții, din 
toate sectoarele economiei.

Izolarea termică a clădirilor 
publice în scopul creşterii 
performanţei energetice a 
acestora şi dezvoltarea de 
panouri fotovoltaice pe clădiri.

Adaptarea mecanismelor 
aplicabile pieței de energie 
electrică în acord cu prevederile 
pachetului legislativ „Energie 
Curată pentru Toți Europenii” 

Liberalizarea completă a pieţei 
energetice până la 31 decembrie 
2021.



DE UNDE VIN BANII

Avem la dispoziție resurse financiare de circa 25 de miliarde din 
fonduri europene

14 miliarde de euro - Facilitatea Europeană de Redresare şi 
Rezilienţă a UE

4,45 miliarde de euro - Mecanismul de Tranziție Echitabilă, parte 
a Planului de Investiţii aferent Pactului Ecologic European

6,7 miliarde de euro - Fondul de Modernizare, instrument al UE 
constituit în baza Directivei ETS


