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1. REZULTATE ECONOMICO-SOCIALE  

  

 În anul 2018, creşterea economică a fost de 4,1%, fiind dintre cele mai mari din 

Uniunea Europeană. Se continuă astfel asigurarea premiselor apropierii României de nivelul 

de dezvoltare şi bunăstare din celelalte state europene.  De asemenea, apeciem că importantă 

este poziţionarea ţării noastre în raport cu ţările cu ritmuri mari de dezvoltare şi reducere a 

decalajelor superioare mediei mondiale. In fapt, este vorba de compararea cu grupul ţărilor 

BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud). China a anunţat o creştere economică 

estimată în anul 2018 de 6,6%, iar India de circa 7%. Celelalte ţări au înregistrat creşteri de PIB 

între 0,5% şi 2%.   

 Increderea în economia românească evaluată de Comisia Europeană prin "Economic 

sentiment indicator (ESI)" s-a situat în anul 2018 la o valoare medie de 101,8 puncte, în 
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trimestrul al IV-lea 2018 nivelul mediu al indicatorului de încredere a ajuns la 102,1 puncte în 

creştere faţă de trimestrul precedent, când a fost de 101,5 puncte. 

 În anul 2018 valoarea produsului intern brut a fost de 940,5 miliarde lei, ceea ce 

înseamnă un plus de 83,8 mld. lei faţă de anul 2017, după un spor de 91,6 mld. lei în anul 

2017. Comparativ, în anul 2016 sporul a fost de 52,5 mld lei. 

 În anul 2018, valoarea nominală a PIB a fost de 2,7 ori valoarea din 2006, anul 

premergător aderării la Uniunea Europeană. De asemenea, în termeni reali progresul a fost unul 

semnificativ, PIB real fiind cu 44,3% peste cel din 2006.  

 

Evoluţia PIB în termeni nominali şi reali 
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În anul 2018, produsul intern brut în euro a depăşit pragul de 200 mld. Cu această 

valoare România a depăşit Portugalia. 

 

Produsul intern brut în anul 2018 în statele membre UE 28 

mld euro 
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Industria a continuat să reprezinte motorul acestei evoluţii, cu o majorare a valorii 

adăugate brute de 4,1%, ceea ce a reprezentat o contribuţie la creşterea reală a produsului intern 

brut de 1 procent.  

 De asemenea, agricultura a susţinut substanţial creşterea economică cu o majorare 

semnificativă. Astfel valoarea adăugată s-a majorat cu 9,9% faţă de anul 2017, contribuţia la 

creşterea reală fiind de 0,4 procente. 

La rândul lor serviciile au continuat să aibă o evoluţie bună cu o creştere pe ansamblul 

sectorului de 3,6% şi cu o contribuţie la creşterea reală de 2 procente, ceea ce reprezintă aproape 

jumătate din creşterea economică de 4,1%. 

 Un element definitoriu, în consens cu Programul de guvernare, îl reprezintă în cadrul 

serviciilor evoluţia, în continuare cu ritmuri peste cele ale produsului intern brut, a 

serviciilor moderne, cu valoarea adăugată brută ridicată, respectiv cele de IT şi cele 

ştiinţifice şi tehnice. Ramura "Informaţii şi comunicaţii" a înregistrat o dinamică de 7% (net 

superioară celei a produsului intern brut), contribuţia sa la creşterea reală a PIB fiind de 0,4 

procente. În ceea ce priveşte ramura "Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de 

servicii administrative şi activităţi de servicii suport", valoarea adăugată brută s-a majorat cu 

5,7%, ceea ce a însemnat o contribuţie de 0,4 procente la creşterea economică de 4,1%. 

Ramura "Comerţ, transportul şi depozitare, hoteluri şi resturante" a avut o contribuţie 

de 0,7 procente ca urmare a unei majorări a valorii adăugate brute cu 3,9%. 

 În ansamblu se poate aprecia că 4 ramuri (industria, agricultura, "informaţii şi 

comunicaţii" şi "serviciile ştiinţifice şi tehnice") au asigurat peste 50% din creşterea economică 

(2,2 procente din 4,1%). 

 De remarcat, în anul 2018, majorarea semnificativă a impozitelor nete pe produs, cu 

10,1%, ceea ce a reprezentat o contribuţie la creşterea reală de 1 procent. 

 Aceste evoluţii se reflectă şi într-o îmbunătăţire semnificativă a structurii economiei 

româneşti. Astfel comparativ cu anul 2006, în 2018 se remarcă o creştere a ponderii sectorului 
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terţiar de la 48,1% la 57% (majorare de 9 puncte procentuale). Aceasta s-a realizat pe fondul 

reducerii ponderii agriculturii în produsul intern brut de la 7,7% în anul 2006 la 4,4% în 2018, 

dar şi a construcţiilor de la 7,9% în 2006 la 5,4% în 2018. Imbunătăţirea  structurii este 

evidenţiată şi de majorările din cadrul unor servicii cum sunt cele din domeniul „informaticii şi 

comunicaţiilor” de la 4,1% în 2006 la 5,2% în 2018 şi a serviciilor „ştiinţifice şi tehnice” de la 

3,6% în 2006 la 7,3% în 2018. 

 

 Datele arată că anul 2018 nu a fost un an bun din punct de vedere al investiţiilor 

publice şi private: 

 Investiţiile nete din economia naţională (care reprezintă o parte din FBCF pentru că 

sunt doar cele realizate de sectorul bugetar şi societăţile comerciale) s-au majorat cu doar 0,8% 

în 2018 faţă de 2017.  

 Acumularea brută (formarea brută de capital) s-a majorat cu 8,7% comparativ cu  anul 

2017, având o contribuţie de 2,0 procente la creşterea reală a PIB. Pe componente, investiţiile 

brute din economie (formarea brută de capital fix) s-au redus cu 3,2% faţă de 2017. Variaţia 

stocurilor a înregistrat o contribuţie pozitivă de 2,7 procente ca urmare a unei oferte interne şi 

externe (importuri) care au depăşit cererea internă şi externă (exporturile), precum şi a unei 

producţii bune de cereale, după ce în anul 2017 se înregistraseră producţii record. 

 În anul 2018, consumul final şi-a temperat creşterea comparativ cu cea din anul 2017 

până la 4,9%, precum şi consumul populaţiei a cărui majorare aproape s-a înjumătăţit (5,2% 

comparativ cu 10,1%). Totuşi, contribuţia consumului populaţiei la creşterea economică a fost 

semnificativă, de 3,3 procente.  

De asemenea, anul 2018 se individualizează printr-o continuare a evoluţiei 

excepţionale a producţiei din agricultură şi industrie, activităţi care asigură sustenabilitate 
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creşterii economice. Pe întregul an producţia agricolă s-a majorat cu cca. 12%, după ce în anul 

2017 a înregistrat o dinamică de 12,5%.  

In agricultură, România a înregistrat producţii record la mai multe culturi. O 

contribuţie importantă în atingerea acestor rezultate au avut-o atât programele “Refacerea şi 

Extinderea Sistemului de Irigaţii”, prin care s-au aprobat  investiții pentru 47 de obiective şi  

s-a irigat o suprafaţă de 1,2 milioane hectare, “Dezvoltarea Sistemului Naţional Antigrindină şi 

de Stimulare a Precipitaţiilor”, prin care s-au pus în exploatare un număr de 60 de puncte de 

lansare, ce au acoperit o suprafaţă de  870 mii hectare şi s-au lansat 1.327 rachete antigrindină 

care au avut efectele scontate, cât şi faptul că s-au acordat la timp toate subvenţiile agricole. 

Creşterea producţiei agricole din 2018 a fost susţinută în principal de producţia vegetală 

care s-a majorat cu 15,5% faţă de anul anterior. S-au înregistrat producţii record la mai multe 

culturi precum: grâu (10,1 milioane tone), porumb (18,8 milioane tone), floarea soarelui (3,3 

milioane tone), soia (0,4 milioane tone), cartofi (3,4 milioane tone).  

 În anul 2018, volumul producţiei industriale a crescut cu 3,5%, faţă de anul anterior. 

Aceasta s-a datorat, în principal, industriei prelucrătoare care a înregistrat o creştere de 4,3%. 

In cadrul acesteia au existat ramuri care au depăşit cu mult creşterea de 4,3%: fabricarea de 

maşini utilaje şi echipamente (+17,4), fabricarea echipamentelor electrice (+17,1%), fabricarea 

autovehiculelor de  transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+13,5%). 

Caracterul sustenabil dar şi caracteristica de modernitate sunt definite şi de 

producţia şi exportul de bunuri de capital. În anul 2018, industria bunurilor de capital a 

crescut cu 7,9%. Exportul de bunuri de capital s-a majorat cu 10,1% (11 luni 2018). 

Dinamica producţiei industriale se menţine şi în anul 2018 sub creşterile valorii 

nominale a cifrei de afaceri (+11,8%). Decalajul este susţinut şi de faptul că, în această perioadă, 

preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,03%.  

La nivelul României, pentru anul 2018, faţă de anul 2017, creşterea volumului 

producţiei industriale (serie ajustată funcţie de numărul de zile lucrătoare) a fost de 4,3%, 

mult peste cea înregistrată în UE 28 (+1,3%), ceea ce a situat ţara noastră pe locul 5, la nivelul 

întregii Uniuni, împreună cu Slovacia. 

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 11,8%, cea mare valoare înregistrată pentru 

această perioadă de după anul 2011. Această evoluţie se datorează în special unor ramuri din 

industria prelucrătoare, precum: fabricarea altor mijloace de transport 24,2%, fabricarea 

calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 18,7%, fabricarea produselor de cocserie şi 

a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 

16,6%, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 16,4%,  

Pe marile grupe industriale cele mai importante creşteri ale volumului cifrei de afaceri 

s-au înregistrat în industria bunurilor de capital (+15,1%) şi industria energetică (+12,9%). 

În anul 2018, volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o  scădere de 4,1% faţă 

de anul precedent. Scăderile înregistrate  în sectorul imobiliar (-23,6%) şi la clădirile 

nerezidenţiale (-5,5%) au fost contrabalansate într-o mică măsură de creşterea înregistrată la 

construcţiile inginereşti (+8,0%). Pe elemente de structură, lucrările de întreţinere şi reparaţii 

curente şi reparaţiile capitale s-au majorat, cu 7,9%, respectiv 1,5%. iar lucrările de construcţii 

noi s-au diminuat cu 8,4%). 

  Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul s-a majorat în anul 2018 cu 

5,4% faţă de anul 2017, datorită creşterilor vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun, 

dar şi vânzărilor de produse nealimentare (+6,1%). Creşterea volumului cifrei de afaceri în 
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anul 2018, în cazul mărfurilor nealimentare, s-a datorat, în special, comerţului cu amănuntul 

prin intermediul internetului şi a caselor de comenzi (+16,9%), precum şi vânzărilor de 

produse farmaceutice, produse cosmetice şi de parfumerie (+10,6%), vânzărilor de textile, 

îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de piele( +7,0%). 

 În aceste condiţii, România, cu o creştere a anului 2018 de 5,5% (serie ajustată cu zile 

lucrătoare), cu mult peste creşterea de 2,0 înregistrată la nivelul UE 28, s-a situat pe al cincilea 

loc între ţările Uniunii Europene, după  Irlanda (+6,7%), Lituania (+6,5%), Polonia (+6,2%), 

Ungaria (+6,1%). 

 Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a 

înregistrat în anul 2018, faţă de anul anterior, o majorare cu 6,7%. Aceastã evoluţie se 

datoreazã, în special, creşterii cifrei de afaceri a comerţului cu motociclete (+35,6%), cât şi a 

comerţului cu autovehicule (+14,5%). 

 De asemenea, serviciile de piaţă prestate populaţiei au înregistrat, în  această 

perioadă, comparativ cu anul precedent, o majorare a volumului cifrei de afaceri cu 5,9%, în 

special datorită activităţilor de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+8,5%), şi 

activităţilor de hoteluri şi restaurante (+8,3%). 

 Serviciile moderne, care definesc creşterea economică inteligentă, precum IT, 

telecomunicaţiile, activităţile ştiinţifice şi tehnice, serviciile suport pentru întreprinderi, s-au 

majorat cu 18,4%. 

 Serviciile de piaţă pentru întreprinderi au avut, de asemenea, un trend ascendent, 

valoarea cifrei de afaceri majorându-se cu 10,3% în anul 2018. Cele mai importante creşteri 

s-au înregistrat în: transporturi aeriene (+31,5%), activităţi de servicii informatice (+30,4%), 

activităţi juridice şi de contabilitate (+29,3%), transporturi pe apă (+29,1%), etc. 

 Exportul net de bunuri şi servicii a avut o contribuţie negativă la creşterea produsului 

intern brut de 1,8 procente, în condiţiile în care exporturile de bunuri şi servicii  

s-au majorat cu 4,7%, iar importul de bunuri şi servicii cu 9,8%. 

 Creşterea economică ridicată a redus decalajele de dezvoltare ale României faţă de 

celelalte state din UE. Conform Programului de guvernare se are în vedere "depăşirea în 2021 

a pragului de 70% din media UE privind PIB-ul pe locuitor la puterea de cumpărare standard". 
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Se estimează că în anul 2018 PIB-ul pe locuitor la puterea de cumpărare standard (PCS) 

se va apropia de 65%. 

Evoluţia PIB pe locuitor în România 
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 România şi-a refăcut în condiţii sustenabile potenţialul de creştere, puternic 

afectat de criza economico-finaciară. Conform estimărilor Comisiei Europene din prognoza 

de toamnă 2018, Romania a avut anul trecut a treia dinamică a PIB potenţial din UE (4.6%) 
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după Irlanda (7,6%) şi Malta (6,1%).  Creşterea potenţială a României este de 2,7 ori mai mare 

decât media UE28.  

Creşterea PIB potenţial în anul 2018  
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 Realizările din anul 2018 au majorat - prin creşterea ocupării dar mai ales a 

productivităţii totale a factorilor - potenţialul de creştere economică al României.  

 În anul 2018 dinamica produsului intern brut potenţial a ajuns la 4,9%, conform 

evaluărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Aceste estimări s-au realizat utilizând 

metodologia europeană comună şi agreată la nivelul tuturor celor 28 de state membre. 

Creşterea cu 8,4% a investiţiilor în echipamente din anul 2018 a determinat o îmbunătăţire a 

contribuţiei stocului de capital, dar mai ales a productivităţii totale a factorilor, la creşterea 

potenţială.  

 Semnificative sunt evoluţiile în strucura investiţiilor şi anume evoluţia net favorabilă a 

investiţiilor în utilaje şi mijloace de transport, care, spre deosebire de investiţiile în construcţii, 

au un efect de multiplicare mai mare şi un impact pozitiv semnificativ şi asupra productivităţii 

totale a factorilor. Evoluţia favorabilă a investiţiilor în echipamente de producţie s-a observat 

în cea mai mare parte a perioadei de după criza economică, cu excepţia unei scurte perioade de 

la sfârşitul anului 2013 şi începutul anului 2014.  

 Rezultate deosebite, provenind dintr-o competitivitate sporită a întreprinderilor 

româneşti, s-au obţinut şi în ceea ce priveşte exportul de bunuri. În anul 2018, exporturile 

româneşti au însumat o valoare record de 67,7 mld. euro, înregistrând o creştere cu 8,1% faţă 

de anul 2017, când majorarea a fost de 9,2%, în timp ce la nivelul celor 28 de state comunitare, 

creşterea faţă de anul anterior a fost de 4,6%. 

 Din punct de vedere al orientării geografice, exporturile României sunt destinate în 

proporţie de peste 76% pieţei de desfacere a UE, principalii parteneri comerciali fiind 

Germania, Italia şi Franţa. Exporturile româneşti intra-comunitare au avut în anul 2018 un ritm 

de creştere de 2 ori mai mare faţă de media UE (9,5% comparativ cu 4,9%). 
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Evoluţia exporturilor Intra comunitare - România/media UE 28 

 

          Sursa: INS, Eurostat 
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reprezintă un record începând cu anul 2009 iar majoritatea capitalului străin plasat pe teritoriul 

României provine în special din ţările dezvoltate ale UE respectiv Olanda, Germania şi Austria. 

Investiţii ale nerezidentilor în România 

- principiul direcţional - 
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fost factorii principali care au majorat importurile de bunuri. Acestea s-au majorat în anul 

2018 cu 9,6% ca urmare a majorării importurilor de bunurilor de capital cu 10,5% şi a bunuri 

intermediare (pentru producţia naţională) cu 10,2%. Menţionăm că importul de bunuri de 

consum s-a majorat în anul 2018 cu 7,2% comparativ cu 12,4% în anul 2017. 

 În anul 2018 s-au creat 87 mii locuri de muncă în regim salarial şi s-au oferit oportunităţi 

pentru noi afaceri sau activităţi pe cont propriu pentru peste 190 mii persoane. Ca urmare, 
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populaţia ocupată totală s-a majorat cu 315,6 mii persoane în trimestrul III 2018 faţă de 

trimestrul IV 2017, iar rata şomajului a ajuns la un minim istoric de 3.3%. 

  

  

  Câştigul salarial mediu brut pe total economie, conform datelor lunare, a fost în anul 

2018 de 4.488 lei. Câştigul salarial mediu net s-a majorat cu 13,1%, fiind de 2.696 lei. 

  Câştigul salarial mediu net a crescut comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 

2017, în următoarele activităţi: sănătate şi asistenţă socială (26,7%),  extracţia minereurilor 

metalifere (25,7%), activităti de editare (23,3%), fabricarea băuturilor (20,4%), cercetare-

dezvoltare (18,3%), învăţământ (17,7%), construcţii (17,3%), transporturi pe apă (15,2%), 

administraţie publică şi apărare (13,8%), tranzacţii imobiliare (13,3%).  

  In sectorul bugetar, creşterea medie a câştigului salarial mediu net a fost de 20,7% 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, în timp ce în sectorul concurenţial s-a majorat 

cu 10,9%. 

 În termeni reali, pe total economie, creşterea câştigului salarial a fost de 8,1%. Câştigul 

salarial real în sectorul bugetar a înregistrat o creştere de 15,4%, iar în sectorul concurenţial de 

6,0%. 

 Numărul mediu de salariaţi (media efectivelor lunare, conform INS) a fost de 4.929,5 

mii persoane în anul 2018, în creştere cu 1,8% faţă de anul 2017 (respectiv 86,8 mii persoane). 

Ponderea cea mai mare în total economie o reprezintă efectivul salariaţilor din industrie care a 

ajuns la 28,1%, respectiv 1.384,6 mii persoane. 

 Structura pe activităţi a efectivelor de salariaţi arată că în anul 2018, faţă de sfârşitul 

anului 2017, cele mai multe locuri de muncă s-au creat în: comerţ (+16,8 mii); informaţii şi 

comunicaţii (16,2 mii); hoteluri şi restaurante (+13,0 mii); activitaţi de servicii administrative 

şi activităţi de servicii suport (10,0 mii); transport şi depozitare (2,4 mii); construcţii (+2,2 mii). 
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Semnificativ este şi faptul că în sănătate efectivul de salariaţi s-a majorat cu 11,4 mii persoane, 

iar în administraţie s-a majorat cu doar 2,4 mii persoane. 

 

Efectivul salariaţilor şi rata şomajului înregistrat în luna decembrie 

 

 Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2018 a fost de 288,9 mii 

persoane, cu 62,2 mii persoane mai mic decât sfârşitul lunii decembrie 2017 (351,1 mii 

persoane). 

 Numărul şomerilor indemnizaţi a fost de 62,0 mii persoane, cel mai mic din ultimii 27 

ani la nivelul lunii decembrie (– 10,9 mii persoane faţă de decembrie 2017). 

 Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie a fost de 3,31%, mai mică cu 

0,72% faţă de luna decembrie 2017. 

 În anul 2018 au intrat în şomaj un număr de 518,2 mii persoane şi au ieşit din şomaj 

580,4 mii persoane.  

 De asemenea, este de subliniat că în trimestrul III 2018 s-a atins deja obiectivul 

naţional asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 privind rata de ocupare a populatiei de 

20 – 64 ani, când aceasta a fost de 71,3%. 

 Preţurile de consum (inflaţia) s-au majorat în medie cu 3,27% la sfârşitul anului faţă 

de decembrie 2017, în timp ce, ca medie anuală acestea au crescut cu 4,63%. 

 În evoluţia inflaţiei s-a remarcat tendinţa dezinflaţionistă din a doua jumătate a anului, 

când inflaţia anuală s-a redus de la 5,4% în lunile mai şi iunie până la 3,27% în luna decembrie. 

 În structură, în luna decembrie preţurile mărfurilor nealimentare au înregistrat cea mai 

mare creştere, de 3,8%, în timp ce preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 3,1% iar tarifele 

la servicii cu 2,4%.  

 La grupa de mărfuri alimentare s-au înregistrat volatilităţi ridicate în special la produse 

agroalimentare precum legume şi conserve de legume (21,5%), în timp ce la categoria ouă 

scăderea de preţ a fost de 19,4%, iar la categoria fructe proaspete scăderea a fost de 8,3%.  

 În grupa mărfuri nealimentare cele mai mari creşteri de preţuri au înregistrat următoarele 

categorii: gaze (16,6%), în special datorită evoluţiei cursului de schimb, dar şi creşterii 
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importurilor. Preţul la combustibil s-a majorat cu 4,6% deşi cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului 

s-au redus cu 8,3%.   

 În cadrul grupei de servicii, tarifele la “transportul aerian” au înregistrat cea mai mare 

creştere faţă de decembrie 2017 (23,4%), în acest caz preţurile fiind corelate cu paritatea 

monedei naţionale faţă de euro, precum şi tarifele la serviciile poştale (21,5%). 

De altfel, o cauză importantă a majorării ratei inflaţiei a reprezentat-o evoluţia cursului 

de schimb leu/euro care s-a depreciat în anul 2018 cu 1,8% în termeni nominali, cea mai 

mare depreciere din ultimii şase ani. 

 

 

 În economie există, dincolo de tranzacţiile şi creditarea în euro (componentă oficială 

analizată de BNR) o referinţă aproape generală a preţurilor bunurilor şi serviciilor şi chiar 

a salariilor la euro. De altfel, în coşul de consum al populaţiei sunt produse ale căror preţuri 

sunt raportate la euro, cum ar fi tarifele pentru serviciile telefonice, transportul aerian, dar şi 

mărfuri alimentare care nu pot fi produse în ţară şi sunt exclusiv din import: citrice şi alte fructe 

meridionale, cafea şi cacao, etc. La acestea se adaugă şi categoriile de mărfuri cu un grad ridicat 

al importurilor: medicamente, aparatură electronică. 
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2. EVOLUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR BUGETARE 

 

  

 Priorităţile majore pentru anul 2018 au fost respectarea angajamentelor privind 

consolidarea unor finanţe publice sănătoase (deficit bugetar sub 3% din PIB şi datorie publică 

sub 60% din PIB), pe fondul unei creşteri economice ce a stat la baza proiecţiei bugetare de 

peste 5,5% şi al continuării strategiei de creştere a veniturilor. 

În anul 2018 au fost implementate măsuri noi în ceea ce privește cadrul fiscal aferent 

impozitelor directe și contribuțiilor de asigurări sociale, ce au influenţat evoluţia veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare.  

 O modificare importantă este reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, 

măsură anunțată anterior prin Programul de guvernare.  

 În ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale, sarcina fiscală aferentă 

angajatorului a fost transferată angajatului cu scopul de a asigura o mai bună colectare 

a veniturilor la bugetele de asigurări sociale și de a reechilibra Bugetul Asigurărilor 

Sociale de Stat. Transferul contribuțiilor în sarcina angajatului a fost precedată de 

creșterea salariilor din sectorul bugetar cu 25% astfel încât venitul net nu a fost 

influențat de acest transfer. 

 Pe partea de cheltuieli, Guvernul a adoptat o serie de măsuri destinate creșterii nivelului 

de trai al populației precum creșterea salariului minim brut pe economie (de la 1450 lei 

la 1900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018). 

 De asemenea salariile personalului plătit din fonduri publice s-a majorat cu 25% 

începând cu 2018, creștere care a fost însă acoperită în mare parte de transferul 

contribuțiilor în sarcina angajatului. 

 Începând cu 1 martie 2018, salariile medicilor și asistentelor medicale s-au majorat la 

nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022, iar salariile personalului care ocupă 

Principalele realizări: 

 Deficitul bugetului general consolidat a fost de 2,88% din PIB în anul 2018, sub ţinta 

anuală de 2,97% din PIB. 

 Veniturile bugetare au reprezentat 31,1% din PIB cu 1,7 puncte procentuale mai mult 

decât în 2017. 

 Veniturile bugetare au fost cu 17,2% mai mari, în termeni nominali, faţă de anul 

trecut. 

 Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele 

aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe au crescut cu 

27,9% faţă de anul 2017. 

 Datoria guvernamentală calculată conform metodologiei UE a reprezentat 35,1% din 

PIB la sfârșitul lunii decembrie 2018 
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funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat s-au 

majorat cu 20% față de nivelul din luna februarie 2018 (conform Legii nr. 153/2017). 

 În ceea ce privește sistemul de pensii, la data de 1 iulie 2017, valoarea punctului de 

pensie s-a majorat cu 9%, respectiv la 1000 lei. În anul 2018, în perioada 1 ianuarie – 1 

iulie, valoarea punctului de pensie este 1000 lei (Legea nr. 3/2018), iar începând cu 1 

iulie 2018 este de 1100 lei (OUG nr. 82/2017). 

Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat la finele anului 2018 

s-a încheiat cu un deficit de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub ținta anuală 

stabilită de 2,97% din PIB. 

 

 

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 295,1 miliarde lei, au reprezentat 

31,1% din PIB, comparativ cu 29,4% din PIB în 2017. Procentual, veniturile au fost cu 17,2% 

mai mari, în termeni nominali, față de anul trecut. 

S-au înregistrat creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de 

asigurări (+36,8%).  Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea 

efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe 

economie, dar și de condițiile legislative privind transferul contribuțiilor din sarcina 

angajatorului în sarcina angajatului,  reglementate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Începând cu luna mai, s-a constatat o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA; 

astfel, acestea au crescut cu 11,3% față de realizările anului 2017, ajungând la o valoare de 59,6 

miliarde lei pe întreg anul 2018.  

Veniturile din accize au fost în sumă de 28,5 miliarde lei (3% din PIB), cu 7,2% mai 

mari comparativ cu anul precedent. Trebuie menţionat că în cazul accizelor s-a stabilit un nivel 

diferenţiat, prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă a nivelului 

standard de 2.175,24 lei/tonă şi respectiv 1.838,04 lei/1.000 litri, pentru motorina utilizată drept 
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carburant pentru transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv transportul public local 

de persoane. 

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 2% față de 

2017, iar încasările din veniturile nefiscale au crescut cu 24%, fiind influențate pozitiv de 

încasările din dividende. 

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 24,8% pe 

fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, 

măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.  

De asemenea, s-a înregistrat o diminuare cu 42% față de anul precedent a taxei pe 

utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, ca 

urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 

pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au totalizat 27,1 

miliarde lei, fiind cu 57,8% mai mari față de anul 2017.  

 

Structura veniturilor bugetare (%) 

1.  
2.  

 

Din punct de vedere al ponderii principalelor categorii de impozite în total venituri 

încasate, în anul 2018 s-au înregistrat creșteri, comparativ cu anul anterior, în principal în cazul 

veniturilor din contribuții de asigurări cu 4,7 pp, a veniturilor nefiscale cu 0,5 pp și sumelor 
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primite  de la UE în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 cu 1 punct 

procentual şi în cazul altor venituri, cu 0,5 pp. 

 În paralel, s-au înregistrat diminuări, în principal, în cazul veniturilor din impozitul pe 

profit cu 0,5 pp, impozite pe venit şi salarii cu 4,3 pp, taxa pe valoarea adăugată cu 1,1 pp şi a 

veniturilor din accize cu 0,9 pp. 

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 322,4 miliarde lei, cu 

16,8% mai mari față de anul  precedent. 

Cheltuielile de personal au fost cu 23,7% mai mari față de anul 2017, creșterea fiind 

determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 9,8% față anul precedent. Creșteri 

semnificative s-au înregistrat atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 

subvenții bugetare. 

 

 

Subvențiile au fost mai mari cu 7,6% față de anul 2017, menținându-se la același nivel 

ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,7%. 

Dobânzile au fost cu 27,8% mai mari față de anul trecut, reprezentând 1,4% din PIB, 

întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în 

vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip 

benchmark. 

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 9,5%, fiind 

influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând 

la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului 

îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și 
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modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și 

stimulentul de inserție. 

Cheltuielile cu proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 au crescut cu 33%, totalizând circa 25 miliarde lei. Şi 

cheltuielile de capital au înregistrat o creştere de 22% în anul 2018. 

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele 

aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au totalizat 34,2 

miliarde lei, cu 27,9% mai mari față de anul 2017. 
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Structura Cheltuielilor bugetare (%) 

3.  4.  

 

 Comparativ cu anul 2017 structura economică a cheltuielilor prezintă o creștere a 

ponderii în total cheltuieli a cheltuielilor de personal cu 1,5 pp, a dobânzilor cu 0,3 pp și a 

cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu 0,8 pp, 

diminuări ale ponderii înregistrându-se în cazul cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 0,8 pp, la 

subvenții cu 0,1 pp,  precum și a cheltuielilor cu asistenţa socială, cu 2,1 pp. 

 

 Evoluții privind datoria publică  

Datoria guvernamentală calculată conform metodologiei UE a reprezentat 35,1% din 

PIB la sfârșitul lunii decembrie 2018, situându-se la un nivel sustenabil, cu mult sub plafonul 

de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.  

  Potrivit Comunicatului Eurostat din luna ianuarie 2019, la nivelul țărilor membre ale 

Uniunii Europene, la sfârșitul trimestrului al III-lea 20181, România (33,9%) s-a situat pe locul 

4 între statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare după Estonia (8,0%), 

Luxemburg (21,7%), Bulgaria (23,1%) și pe aceeași poziție cu Republica Cehă (33,9%), sub 

media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 19) (86,1% din PIB), dar și sub media 

datoriei guvernamentale pentru UE28 (80,8% din PIB). 

                                                 
1 Sursă:Eurostat newsrelease euroindicators  15/2019 – 21 Ianuarie 2019 
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3. INVESTIŢII ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

 

 1.  Cadrul legal actual 

 Guvernul actual a schimbat profund cadrul actual legal pentru PPP, pentru a simplifica 

şi eficientiza procesul de atribuire şi realizare a proiectelor de investiţii în PPP prin adoptarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, o lege care nu are norme 

de aplicare. 

 Principalele prevederi ale Ordonanţei de urgentă nr. 39/2018 sunt: 

 Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau 

extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparţine patrimoniului partenerului 

public şi/sau operarea unui serviciu public. 

 Finanţarea pentru investiţii, care este realizată în cadrul contractelor de parteneriat 

public-privat, poate fi asigurată, după cum urmează: 

- Integral, din resurse financiare furnizate de către partenerul privat; 

- Din resurse financiare furnizate de partenerul privat, împreună cu partenerul public. 

 Ponderea contribuţiei partenerului public la finanţarea investiţiilor din cadrul  unui 

contract PPP nu trebuie să depăşească 25% din totalul investiţiei, inclusiv din fonduri 

europene. 

 Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente 

principale: 

- cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării 

unui proiect public; 

- durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, de peste 5 ani, care să 

permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil; 

- finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în 

comun a fondurilor private cu fonduri publice; 

- distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de 

capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit 

risc. 

 In scopul încheierii şi iniţierii realizării obligaţiilor din cadrul contractului PPP este 

necesar să se parcurgă următoarele etape: 

- realizarea unui studiu de fundamentare de către partenerul public; 

- aprobarea de către Guvern a studiului de fundamentare pantru proiectele din 

administraţia centrală sau, dupa caz, de către autorităţile competente pentru 

proiectele din administraţia publică locală; 

- procedura de atribuire a contractului PPP; 

- aprobarea de către guvern a contractului PPP, rezultat după finalizarea negocierilor 

iniţiate de părţi, în cazul proiectelor din administraţia centrală sau, după caz, de 

autorităţile competente pentru proiectele din administraţia publică locală; 

- semnarea contractelor PPP. 

 Conform OUG nr. 39/2018, instituţia care se ocupă de pregătirea şi atribuirea 

proiectelor strategice de PPP este Comisia Natională de Strategie şi Prognoză. Conform  

Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2018, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este 
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unitate centrală  de fundamentare şi atribuire pentru proiectele strategice de investiţii 

realizate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi. 

 2.  Proiectele strategice de investiţii în PPP : 

 Prin Hotărârea de guvern nr. 357/2018 s-a stabilit ca pregătirea şi atribuirea  următoarelor 

proiecte, în numele partenerilor publici, să fie realizate de Comisia Naţională de Strategie 

şi Prognoză:  

 Autostrada  Ploieşti-Braşov; 

 Autostrada Bucureşti - Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj; 

 Autostrada Târgu-Neamţ - Iaşi - Ungheni; 

 Operarea de servicii în parteneriat public-privat, în domeniul sănătăţii, în cadrul unui 

pachet compus din spitale CFR; 

 Complexul Medical "Carol Davila - Universitary Medical City". 

 Prin Hotărârea de guvern nr. 643/2018 a fost completată Lista proiectelor strategice de 

investiţii cu următoarele proiecte: 

 Linia ferată de mare viteză Bucureşti-Craiova/Sofia-Timişoara/Belgrad-

Cluj/Budapesta; 

 Extinderea reţelei de metrou prin realizarea magistralei M7; 

 Construirea aeroportului Bucureşti Sud; 

 Molurile nr. 3 şi 4 din Portul Constanţa Sud; 

 Finalizarea canalul magistral Siret-Bărăgan; 

 Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie; 

 Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole pe fluviul Dunărea; 

 Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti; 

 Construcţia unei fabrici de mijloace de transport electrice; 

 Construcţia unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagră - New Costineşti; 

 Un nou complex turistic pentru ski în masivul Făgăraş; 

 Construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem; 

 Clinica multifuncţională «Dr. Calistrat Grozovici»; 

 Spitalul regional Timişoara; 

 Spitalul regional Brăila-Galaţi; 

 Spitalul regional Târgu-Mureş. 

 Prin Hotărârea de guvern nr. 117/2019 a fost completată Lista proiectelor strategice de 

investiţii cu Linia ferată de mare viteză  Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani  - 

Iaşi – Suceava – Siret (Vicşani). 

 

 3.  Stadiul atribuirii contractelor  în parteneriat public-privat 
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 Până în prezent nu s-a încheiat nici un contract în parteneriat public-privat în condiţiile 

noii legislaţii. Atribuirea de contracte în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională 

de Strategie şi Prognoză, în numele partenerilor publici se află în diverse etape de pregătire.  

  

 3.1. Autostrada Ploieşti-Braşov 

 Prin HG nr.667/2018 s-a aprobat Studiul de fundamentare pentru  autostrada   

Ploieşti – Braşov. Documentaţia de atribuire a contractului de parteneriat public-privat a fost 

publicată în SICAP şi în Jurnalul European al Achiziţiilor Publice. Procedura aleasă de 

licitaţie a partenerilor privaţi pentru societatea de proiect care va realiza şi opera această 

autostradă este negociere competitivă. 

 Autostrada, în lungime de 109,3 km,  tranzitează şi conectează areale cu o densitate a 

populaţiei peste media la nivel naţional, dar şi cu unităţi economice importante. De asemenea, 

se tranzitează o arie turistică importantă, cum este Valea Prahovei, arie care generează fluxuri 

rutiere de destinaţie sau de tranzit importante, tot timpul anului, dar mai ales la sfârşitul de 

săptămână şi în perioada sărbătorilor şi a vacanţelor. 

 Se prevede ca autostrada să se realizeze în maxim patru ani, inclusiv faza de proiectare. 

Costul investiţiei este de 1,36 miliarde euro. 

 Realizarea obiectivului de investiţii în parteneriat public – privat presupune  darea în 

exploatare şi întreţinere către partenerul privat pentru o perioadă de 20 ani. 

 Proiectul prevede operarea întregului tronson de autostradă, de la Bucureşti la Braşov, 

ceea ce înseamnă operarea încă din primul an a porţiunii dintre Bucureşti şi Ploieşti, care este 

deja în funcţiune. 

 Dacă execuţia se devansează cu un an se va acorda o bonificaţie de 100 milioane euro, 

iar orice întârziere va fi penalizată la fel. 

 Pentru asigurarea profitabilităţii pe întreaga durată de execuţie şi operare, statul va 

efectua plăţi anuale de circa 55 milioane euro.  

 Proiectul de parteneriat public-privat privind autostrada "PLOIEŞTI-BRAŞOV" 

a fost foarte bine receptat de investitorii străini. La această licitaţie s-au înscris 5 

candidaţi, reprezentând asocieri ale celor mai reprezentative firme internaţionale.  

 În data de 22 ianuarie 2019,  s-a încheiat faza de calificare şi selecţie în vederea atribuirii 

contractului de parteneriat public-privat pentru Autostrada Ploieşti-Braşov.  

 Din cele 5 asocieri de firme de renume internaţional care s-au înscris pentru acest 

parteneriat public-privat, 2 candidaţi au fost respinşi de comisia de evaluare întrucât aceştia nu 

au îndeplinit, conform documentelor prezentate, cerinţele minime de participare. În baza 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, comunicările privind calificarea şi motivele respingerii sunt transmise fiecărui 

candidat. Menţionăm că în cazul acestui proiect strategic de investiţii, toţi investitorii au 

solicitat ca durata fiecărei faze să fie de 60 de zile şi chiar mai mult, având în vedere 

complexitatea acestuia. 

 Având în vedere anunţul de participare din SEAP şi JOUE candidaţii admişi vor trebui 

ca în termen de maxim 60 de zile să depună oferta tehnică şi financiară pentru atribuirea 
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contractului de parteneriat public-privat. Negocierea transparentă şi competitivă cu cele 3 

asocieri de firme va putea începe imediat după primirea ofertelor de la acestea. 

 Reamintim în acest context că, după stabilirea câştigătorului proiectul de contract de 

parteneriat public-privat se va supune spre aprobare Guvernului.  

 

 3.2  Clinica multifuncţională  «Dr. Calistrat Grozovici» 

 Prin H.G. nr.920/2018 s-a aprobat Studiul de fundamentare pentru Clinica 

multifuncţională "Dr. Calistrat Grozovici". Documentaţia de atribuire a contractului de 

parteneriat public-privat va fi publicată în luna decembrie a.c. în SICAP şi în Jurnalul 

European al Achiziţiilor Publice. Procedura aleasă de licitaţie a partenerilor privaţi pentru 

societatea de proiect care va realiza şi opera această autostradă este negociere competitivă.  

Studiul de fundamentare a fost întocmit de către Comisia Naţională de Strategie şi 

Prognoză în colaborare cu specialişti independenţi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 

39/2018 privind parteneriatul public-privat. 

Acesta este primul proiect în parteneriat public-privat demarat în România, în domeniul 

sănătăţii, unul din domeniile prioritare ale Guvernului. 

Clinica "Dr. Calistrat Grozovici" este situată pe terenul oferit de Institutul Național de 

Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balș " din București, care va avea şi calitatea de partener 

public în acest proiect şi care va avea astfel responsabilitatea ca acest proiect de investiţii să se 

realizeze la standarde înalte de calitate. Perioada de proiectare şi execuţie este de maxim 2 ani 

şi jumătate, iar perioada de operare de către investitorul privat este de 15 ani. 

 Costurile totale estimate aferente realizării investiţiei se ridică la aproximativ 650 

milioane lei, respectiv 140 milioane euro. Acestea vor fi acoperite prin contravaloarea 

prestaţiilor medicale oferite şi prin plăţi de disponibilitate de la stat în valoare de circa  2,5 

milioane euro anual. 

Clinica va avea 636 paturi, multiple cabinete de consultaţie şi săli de operaţie, 

laboratoare de cercetare, săli de învăţământ etc., precum şi cele mai moderne  dotări în scopul 

asigurării unui act medical de înaltă calitate. Clinica multifuncţională va asigura asistenţă 

medicală de specialitate în domeniul bolilor infecţioase, neurochirurgiei, cardiologiei, având 

centru de radioterapie, săli de operaţie, dotări pentru cazuri de urgenţă, inclusiv heliport.  

 In data de 13 martie 2019,  s-a încheiat faza de calificare şi selecţie în vederea atribuirii 

contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea Clinicii Multifuncţionale "Dr. 

Calistrat Grozovici".  

 Din cele 4 firme de renume internaţional care s-au înscris pentru acest parteneriat 

public-privat, 2 candidaţi au fost respinşi de comisia de evaluare întrucât aceştia nu au 

îndeplinit, conform documentelor prezentate, cerinţele minime de participare. În baza 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
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ulterioare, comunicările privind calificarea şi motivele respingerii sunt transmise fiecărui 

candidat.  

 Având în vedere anunţul de participare din SEAP şi JOUE, cei doi candidaţi admişi vor 

trebui ca în termen de maxim 30 de zile să depună oferta tehnică şi financiară pentru atribuirea 

contractului de parteneriat public-privat. 

 Negocierea transparentă şi competitivă cu cele 2 firme va putea începe imediat după 

primirea ofertelor de la acestea. 

 

 3.3 Autostrada Târgu-Neamţ - Iaşi 

 Un alt proiect major de investiţie în parteneriat public-privat a intrat în etapa finală de 

lucru. Studiul de fundamentare pentru autostrada "TÂRGU NEAMŢ - IAŞI" este finalizat şi se 

află în procedura de avizare pentru a fi aprobat de Guvern. Studiul se află pe site-ul Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

 Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 1,2 miliarde euro. Perioada de 

proiectare şi realizare a autostrăzii este estimată la 48 luni. 

 Se estimează că recuperarea investiţiei, cât şi asigurarea unui profit rezonabil pentru 

partenerul privat, se poate realiza prin încheierea unui contract de parteneriat public-privat  pe 

o perioadă de 30 ani, care include perioada de proiectare şi realizare. 

 Modalitatea  de recuperare a investiţiei  este reprezentată de: 

 participarea partenerului public cu o cotă de maxim 25% din valoarea totală a 

investiţiei; 

 primă pentru realizarea în avans a construcţiei în valoare de 80 milioane euro pentru 

un an; 

 introducerea de taxe pentru utilizarea autostrăzii; 

 introducerea de taxe pentru utilizarea spaţiilor de servicii; 

 plăţi anuale de disponibilitate în valoare de 61 milioane euro în situaţia nerealizării 

traficului scontat. 

 

 3.4  Amenajarea râului Argeş pentru navigaţie 

 De asemenea, studiul de fundamentare pentru amenajarea râului Argeş pentru navigaţie 

este finalizat şi se află în procedura de avizare pentru a fi aprobat de Guvern. Studiul se află pe 

site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

 Prin amenajarea râului Argeş pentru navigaţie, municipiul Bucureşti se va racorda la 

principala arteră de navigaţie transeuropeană care va permite legătura directă a Bucureştiului 
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cu alte capitale, accesul direct la portul maritim Constanţa, iar prin canalul Rhin – Main – 

Dunăre accesul la reţeaua europeană de căi navigabile.  

 Se estimează că recuperarea investiţiei, cât şi asigurarea unui profit rezonabil pentru 

partenerul privat, se poate realiza prin încheierea unui contract de parteneriat public – privat  pe 

o perioadă de 25 ani, inclusiv cu perioada de proiectare şi realizare. 

 

 3.5 Centrala Hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti 

 Studiul de fundamentare pentru Centrala Hidroelectrica cu acumulare prin pompaj 

Tarniţa-Lăpuşteşti este finalizat şi se află în procedura de avizare pentru a fi aprobat de Guvern. 

Studiul se află pe site-ul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

 Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa Lăpuşteşti, obiectiv prevăzut 

în Strategia energetică a României, furnizor strategic de servicii energetice/servicii de sistem 

atât pentru România, cât şi la nivel regional, a fost concepută a se realiza cu patru grupuri 

reversibile turbină-pompă, cu o putere totală instalată de 1.000 MW. Principalul obiectiv al 

proiectului este creşterea siguranţei în funcţionare a SEN, centrala putând asigura funcţionarea 

optimă şi sigură a acestuia, în condiţiile creşterii considerabile a portofoliului capacităţilor de 

producţie din surse regenerabile, fiind un acumulator de energie electrică ce asigură transferul 

acesteia la vârful curbei de sarcină, furnizând, aşa cum am arătat anterior, servicii tehnologice 

de sistem pentru România şi ţările învecinate. Prin realizarea acestei capacităţi hidro cu 

acumulare prin pompaj pot fi acoperite atât nevoia crescută de stocare a energiei şi transferul 

surplusului din zona de gol în cea de vârf a curbei de sarcină, precum şi echilibrarea capacităţilor 

regenerabile de producţie necontrolabilă prin asigurarea unei funcţionări optime a grupurilor 

mari din sistem. 

 

 3.6  Construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule 

stem. 

 Studiul de fundamentare pentru construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, 

plasmă umană şi celule stem a fost finalizat prin achiziţie publică şi este pregătit pentru a intra 

în procedura de transparenţă decizională. 

 Realizarea proiectului construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă 

umană şi celule stem va asigura independenţa strategică a României în privinţa produselor din 

sânge şi plasmă umană.  

 Prin înfiinţarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană şi celule stem, se va colecta 

şi prelucra plasma colectată de la donatorii români şi astfel, se vor asigura cantităţile necesare 

de derivate din plasmă şi se va garanta  accesul pacienţilor români la terapiile potrivite. În acest 

fel, se va obţine şi o reducere semnificativă a costurilor suportate de CNAS pentru decontarea 

unor tratamente, care în prezent sunt efectuate în străinătate. Totodată, implementarea 
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proiectului va conduce în final la dezvoltarea unor capacităţi de colectare, procesare şi 

depozitare a unor cantităţi anuale de minimum 500 mii litri sânge şi de 200 mii litri plasmă. 

 Se estimează că recuperarea investiţiei, cât şi asigurarea unui profit rezonabil pentru 

partenerul privat, se poate realiza prin încheierea unui contract de parteneriat public – privat  pe 

o perioadă de 25 ani, inclusiv cu perioada de proiectare şi realizare. 

  

 4. Proiecte cu studii de fundamentare în pregătire 

 La proiectele de investiţii strategice: Complexul Medical "Carol Davila - 

Universitary Medical City", Canalul magistral Siret – Bărăgan şi Autostrada Bucureşti - 

Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, studiile de fundamentare sunt în diferite 

etape de realizare. Studiul de fundamentare pentru Autostrada Sudului urmează să fie finalizat 

la începutul lunii aprilie şi postat pe site-ul instituţiei pentru transparenţă decizională. 

 Principalele caracteristici ale celor 3 proiecte sunt: 

 Construirea unui "mini oraş" medical în zona Mogoşoaia, pe şoseaua Bucureşti - 

Târgovişte, zonă uşor accesibilă din punctul de vedere al transportului rutier prin 

intermediul şoselei de centură şi, în viitorul apropiat, al celui cu metroul, care va facilita 

legătura atât cu Gara de Nord, cât şi cu Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" - 

Otopeni, ar conduce atât la îmbunătăţirea infrastructurii sanitare, cât şi a actului medical. 

 Proiectul complexului ce urmează să se întindă pe o suprafaţă de cel puţin 300 ha va 

include un spital de urgenţă cu aproximativ 3.000 de paturi şi 37 de săli de operaţie, care 

să acopere discipline precum radiologie, ambulator integrat, obstetrică-ginecologie, 

pediatrie, medicină nucleară, hemodializă, maternitate, laboratoare, farmacie, facilităţi 

administrative etc., cu o suprafaţă construită de circa 130 mii mp, un centru de cercetare 

medicală la nivel european, o facultate de medicină cu campus  universitar, precum şi 

infrastructură de cazare pentru rudele şi însoţitorii pacienţilor (hotel/hoteluri cu 

minimum 2.000 de locuri) sau pentru pacienţii care se tratează în regim de zi (fără 

spitalizare). 

În cadrul spitalului ar putea fi mutate o serie de unităţi medicale din Bucureşti aflate în 

clădiri care nu permit modernizarea spaţiilor medicale la standarde europene, 

eficientizarea fluxurilor medicale etc. 

 Asigurarea surselor de apă pentru executarea unor sisteme de irigaţii ar crea posibilitatea 

irigării unor suprafeţe de  475 mii ha, din care cca. 80% fără sisteme de pompare. Prin 

realizarea acestui canal se vor reduce cu peste 60% pierderile de apă necesare irigaţiilor, 

economii anuale de 35 GWh, eliminarea importurilor şi creşterea disponibilităţilor la 

export pentru produsele agricole şi agroindustriale, dezvoltarea exploataţiilor agricole 

şi a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, furnizarea de apă potabilă şi 

industrială pentru Municipiul Focşani şi localităţile riverane, transport naval între 

Călimăneşti,  jud. Vrancea,  şi acumularea Dridu, jud. Ialomiţa, cu porturi la Mărăşeşti, 

Focşani, Râmnicu - Sărat, Buzău şi Dridu. Canalul ar trebui să aibă o lungime totală de 

190 de kilometri din care primul tronson amplasat pe teritoriul judeţului Vrancea care 

are o lungime de 50 km şi din care s-au început lucrări pe 11 km din care 5,7 km sunt 

deja funcţionali iar al doilea tronson care are o lungime de 140 km care traversează 

judeţele Buzău şi Ialomiţa, până la acumularea Dridu. 

 Autostrada, denumită şi "Autostrada Sudului", în lungime de aproximativ 550 km, 

asigură conectivitatea între Bucureşti şi graniţele de sud şi de vest ale României, cu 

Bulgaria prin intermediul podului de la Calafat, respectiv Serbia, implicit cu sudul şi 

vestul Europei, traversând zona istorică a Olteniei. Realizarea obiectivului asigură 
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racordarea la reţeaua de drumuri şi zone cu potenţial economic încă nevalorificat, dar şi 

conexiunea dintre importante centre socioeconomice, precum Alexandria, Craiova, 

Drobeta-Turnu Severin, Lugoj. De asemenea autostrada va tranzita zone turistice 

precum Defileul Dunării şi Parcul Naţional Domogled din Munţii Cernei, precum şi 

zone de interes balnear. În acelaşi timp se realizează o eficientizare a traficului, 

concomitent cu creşterea siguranţei în transportul de călători şi mărfuri şi diminuarea 

numărului de accidente, reducerea consumului de combustibil şi a timpului de parcurs, 

precum şi diminuarea nivelului de poluare a mediului. 
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4. PROGRAME GUVERNAMENTALE 

 Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 

 Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost reglementată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 având ca obiective dezvoltarea cooperării 

cinematografice europene şi internaţionale, susţinerea producătorilor de film, în vederea 

creşterii producţiei autohtone de film, crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi 

cele conexe, promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România 

prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori şi 

sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 

 În sesiunea din anul 2018, care s-a deschis pe 12 octombrie, au fost depuse 41 de cereri 

de finanţare cu o valoare totală de 209.059.331 lei. Din acestea, 19 cereri au fost aprobate, 

valoarea ajutorului de stat aprobat fiind de 147.253.160 lei, 6 au fost respinse, restul de 16 cereri 

aflate în analiză la sfârşitul anului fiind transferate pentru sesiunea din anul 2019. 

 În sesiunea din anul 2019, au mai fost depuse până în prezent 21 de cereri de finanţare 

în valoare totală de 61.685.379 lei, împreună cu cele transferate din 2018, fiind în total 37 de 

cereri cu o valoare totală solicitată de 114.794.664 lei. Din acestea, 15 cereri au fost aprobate, 

valoarea ajutorului aprobat fiind de 73.093.827 lei, 8 au fost respinse şi 14 sunt în analiză.   

 Proiectele cinematografice sunt în marea lor majoritate co-producţii în parteneriat cu 

companii din România ceea ce înseamnă angrenarea capacităţilor autohtone în crearea unor 

produse culturale care vor intra în circuitul internaţional. Este de subliniat că  toate producţiile 

vor avea pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, precizarea: "Film realizat cu 

sprijinul Guvernului României". 

 Obiectivele urmărite, odată cu introducerea acestui nou mecanism de sprijin, au fost 

atinse de Guvern care a reușit să aducă România în prim-planul lumii artistice promovând atât 

peisajele, tradițiile și valorile noastre naționale, cât și specialiștii care activează în industriile 

creative. 

 Cuantumul creditelor de angajament pentru anul 2018 al schemei de ajutor de stat a fost 

de 60 de milioane de lei, dar prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, nr. 101 din 

23 noiembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, acesta a fost 

suplimentat la 232 de milioane lei. 

 Programul guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior  

Centenar" 

 Programului guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar" 

care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toţi copiii din România a unui sprijin 

financiar, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta de 18 ani să aibe într-un cont o 
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sumă de bani suficientă pentru educaţie, pregătire profesională sau pentru orice alte necesităţi 

vor avea. 

 Programul îşi propune să stimuleze pe toţi părinţii, ca împreună cu statul, să contribuie 

la acest cont de economie al copiilor. 

 În acest sens, prin ordonanţă s-a conceput un mecanism extrem de simplu de deschidere 

a conturilor pentru fiecare copil din România, respectiv deschiderea automată la unităţile 

Trezoreriei Statului. 

 Programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior 

Centenar" are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub forma de depozit şi se 

adresează oricărui copil care   este cetăţean român şi nu a împlinit vârsta de 18 ani. 

 Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 

lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de 

minim 1.200 lei.  

 Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor 

reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. 

 Prin ordonanţă se prevede că  statul va depune în contul fiecărui copil o primă de stat 

de 600 lei, dacă părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora depun o sumă minimă de 1200 lei. 

 O a doua modalitate de sprijin constă în acordarea de la buget a unei dobânzi de 3% pe 

an, dobândă stimulativă şi constantă până la vârsta de 18 ani. 

 Este de subliniat că s-a prevăzut ca de acest program să beneficieze şi copii ocrotiţi prin 

serviciile publice specializate, caz în care şi depunerea minimă de 1200 lei va fi de la buget. 

Practic aceşti copii vor primi în contul deschis pe numele lor 1800 lei anual, până la împlinirea 

vârstei de 18 ani. In anul 2018 au fost 8102 conturi alimentate cu 7,3 milioane lei. 

  

 Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" 

 Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" are ca obiect facilitarea accesului 

la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 26 de ani şi care sunt cuprinşi în 

sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către 

Ministerul  Educaţiei  Naţionale, şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.  De 

asemenea, programul poate fi accesat şi de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, 

dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie 

şi/sau specializare profesională. 

  Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 

40.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând 
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dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor 

adiacente creditului. 

 Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul 

este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului. 

 Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie. 

 Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor şi familiilor acestora privind 

educaţia, sănătatea, cultura, sportul şi de habitat.  

 In prezent programul se derulează prin CEC Bank, la care deja s-au primit şi s-au 

aprobat circa 2000 de cereri. S-a aprobat ca Programul să se desfăşoare şi prin Banca 

Transilvania şi Banca Comercială Română S.A. Până în prezent au primit credit 1800 de 

persoane, din totalul de  3200 de cereri înregistrate la CEC Bank. 

 Programe guvernamentale prevăzute de OUG nr. 114/2018 în curs de operaţionalizare  

 

 Înfiinţarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii 

Având în vedere că investițiile constituie motorul creșterii economice și al creării de 

locuri de muncă,  construcția bugetară a avut în vedere promovarea în continuare a unui  mediu 

favorabil investițiilor care stimulează creșterea. In acest context,  Fondul  de Dezvoltare şi 

Investiţii are ca scop finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale în domenii prioritare principale si secundare (sănătate, educație,  apă – 

canalizare, reţea de energie electrică, şi reţea de gaze, transport, drumuri, salubrizare, cultură, 

culte, sport si locuinţe) dar și pentru  finanțarea proiectelor de investiții ale 

universităţilor.  Finanţarea proiectelor se asigură sub formă de granturi acordate din Fond şi 

care sunt aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 

cadrul fiscal bugetar. 

Sursa de finanţare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză pe un interval de 20 ani în limita sumei de 10.000 mil. euro 

(echivalent în lei).  

 Fondul se utilizează şi pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale universităţilor, în 

domenii prioritare precum construcţia şi modernizarea infrastructurii didactice şi de cercetare, 

a spaţiilor de cazare şi masă pentru studenţi şi a unor  centre de conferinţă. Universităţile pot 

solicita finanţare din Fond pentru obiectivele de investiţii ce se încadrează în domeniile 

prioritare de  mai sus, dacă  respectă următoarele condiţii: 

- deţin autorizaţia de construcţie necesară demarării proiectului;  

- deţin concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond în acelaşi timp;  

- valoarea solicitată la finanţare nu este mai mare decât diferenţa dintre valoarea 

proiectului şi excedentul neutilizat la data solicitării finanţării;  

- pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond nu există o altă cerere de finanţare 

din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată 

sau în curs de analiză. 

 

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia de a restitui anual, pe o 

perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect, calculată ca 

diferenţă între nivelul maxim al datoriei publice locale şi serviciul datoriei publice locale 

anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanţată. Universităţile au obligaţia de a restitui anual 
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2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuţia proprie 

la proiect.  

 În anul 2019, plafoanele de contractare şi de tragere acordate din disponibilităţile 

contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea  Comisiei  Naţionale de Strategie şi  

Prognoză, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi 

Investiţii,  sunt fiecare în sumă de 5.000 milioane lei . 

 Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea 

staţiunilor balneare  
Beneficiarii Programului staţiuni balneare sunt unităţile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, denumite în continuare UAT, şi  societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile 

Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele 

alocate se folosesc potrivit destinațiilor prevazute de OUG 114/2018. 

Prin Programul staţiuni balneare se transferă şi alocă fonduri publice beneficiarilor 

respectiv unităţilor administrativ-teritoriale respectiv societăţilor comerciale, înfiinţate în 

conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 pentru finanţarea cheltuielilor 

eligibile conform prevederilor OUG 114/2018. 

Finanţarea din Programul staţiuni balneare pentru societăţile comerciale,se face în 

proporţie de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute  şi se acordă sub forma unei scheme de 

ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează 

activităţi economice. 

Profilul şi conţinutul activităţii în investiţiile efectuate de către beneficiarii Programului 

staţiuni balneare vor fi menţinute cel puţin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; 

în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit 

legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. 

 Proiectele de investiţii efectuate în cadrul Programului staţiuni balneare trebuie să fie 

realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanţare. 

Investiţiile realizate prin acest program vor avea impact pozitiv asupra creşterii 

economice, determinând dezvoltarea afacerilor sectorului de construcţii, a activităţilor 

industriale care oferă materii prime şi materiale, precum şi a transporturilor. De asemenea,  

aplicarea schemei va avea un impact pozitiv asupra ocupării, dar şi asupra creşterii nivelului de 

trai al populaţiei prin creşterea veniturilor şi îmbunătăţirea stării de sănătate. 

  Pentru acest program, pentru perioada 2019-2020 sunt prevăzute credite de angajament 

de circa 1 mld. lei, iar pentru anul 2019 se preconizează a se efectua angajamente în valoare de 

400 milioane lei şi plăţi în valoare de 80 milioane lei. Beneficiari ai Programului vor fi cel puţin 

un proiect al UAT din staţiunile balneare şi circa 100 de întreprinderi. 

 Pentru operaţionalizarea programului s-au parcurs toate etapele prevăzute de lege, astfel 

încât proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului 

de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare să poată fi 

aprobat. 

 De asemenea, în perioada următoare, CNSP va stabili prin ordin al preşedintelui CNSP, 

care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista documentelor de fundamentare 

necesare, formularul de cerere şi criteriile de eligibilitate aprobate de către CPE, în funcţie de 

importanţa economică a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare. 

 

3. Programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor" 

Acest Program are ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia 

şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv. Beneficiarii Programului 
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sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii 

şi/sau grupuri fiscale,  precum și Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, 

federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv. 

  Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din 

cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către 

investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil 

sportiv. Pentru construcţia clădirii, înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil 

sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice ce poate fi acordat unui beneficiar este 

de maximum 500.000 euro. 

 Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse trebuie să îndeplinească standarde minime de 

construcţie, de capacitate, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de 

echipamente sportive. Beneficiarii au obligaţia de a menţine activitatea acestora cel puţin 10 

ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi de a asigura un program prelungit de activitate 

zilnică, precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe 

perioada vacanţelor. 

Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura un program prelungit de 

activitate zilnică în cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, precum şi funcţionarea acestora pe tot 

parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor, şi toate acestea la un tarif 

accesibil. 

Totodată, schema vine în întâmpinarea unor cazuri sociale, în sensul că beneficiarii de 

susţinere financiară au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 

8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare, iar în cazul înfiinţării, amenajării şi dotării grădiniţelor cu profil 

sportiv, au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 4% din 

numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare. Copii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite. 

 Este de menţionat impactul pozitiv asupra creşterii economice este de circa 0,1  puncte 

procentuale la nivelul unui an de aplicare, prin stimularea investiţiilor private şi a activităţii de 

construcţii. Prin stimularea construcţiei de grădiniţe cu profil sportiv se asigură stimularea 

dezvoltării afacerilor sectorului de construcţii, dar şi a activităţilor industriale care oferă materii 

prime şi materiale, a transporturilor. De asemene,  aplicarea schemei va avea un impact 

favorabil asupra ocupării, dar şi asupra creşterii nivelului de trai al populaţiei prin creşterea 

veniturilor şi facilitarea accesului la un loc în grădiniţe.   

 Pentru perioada 2019-2021 sunt prevăzute credite de angajament de 2,4 mld. lei, din 

care pentru 2019 sunt alocate credite de angajament în valoare de 400 mil. lei. În cadrul acestui 

program se preconizează construcţia  şi/sau înfiinţarea, amenajare şi dotarea a circa 1000 de 

grădiniţe cu profil sportiv.  

 Bugetul estimat al măsurii este de circa 500 milioane euro. În proiectul de buget pentru 

anul 2019, pentru această măsură s-au propus credite de angajament de 300 milioane lei și 

credite bugetare de 20 milioane lei.  

 Hotărârea pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul 

guvernamental „Growth - Investim în copii, investim în viitor”, este pe circuitul de avizare.  

 De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va elabora normele cu privire la 

caracteristicile şi condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul programului "gROwth - investim 

în copii, investim în viitor" la plafoanele de garantare şi la alocarea acestora, la comisionul de 
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gestiune a garanţiei, la plata şi recuperarea garanţiei de stat, care vor fi aprobate prin hotărâre a 

Guvernului. 
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 5.  POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 

 

Principalele realizări 

Ministerul Finanțelor Publice aplică strategia și Programul de guvernare în domeniile de 

activitate specifice: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie 

publică, audit public intern, managementul investițiilor publice, domenii reglementate specific. 

 Prioritățile majore pentru anul 2018 au fost respectarea angajamentelor privind 

consolidarea unor finanțe publice sănătoase (deficit bugetar sub 3% din PIB și datorie publică 

Principalele realizări: 

 

 Noua lege a achiziţiilor publice 

 Noua lege a insolvenței 

 Ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie 

 Introducerea declarației unice 

 Transferul contribuțiilor în sarcina angajatului. 

 Reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. 

 Programul tezaur - ediția CENTENAR -  Emiterea de obligațiuni pe termen mediu și 

lung pentru populație 

 Nivel mai redus al accizei la motorină pentru transportatori 

 Reducerea TVA pentru turism, restaurante şi catering, accesul la anumite activităţi 

recreative 

 Reducerea accizei pentru motorina utilizată de transportatori drept carburant 

 Programul guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE 

 Programul guvernamental  "Contul de economisire Junior Centenar" 
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sub 60% din PIB), pe fondul unei creșteri economice ce a stat la baza proiecției bugetare de 5,5 

% și al continuării strategiei de creștere a veniturilor. 

Evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare 

Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat la finele anului 2018 s-

a încheiat cu un deficit de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub ținta anuală 

stabilită de 2,97% din PIB. 

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 295,1 miliarde lei, au reprezentat 

31,1% din PIB, comparativ cu 29,4%  din PIB în 2017. Procentual, veniturile au fost cu 17,2% 

mai mari, în termeni nominali, față de anul trecut. 

 

 

 

S-au înregistrat creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de 

asigurări (+36,8%).  Încasările  din contribuțiile  de asigurări au fost influențate de creșterea 

efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe 

economie, dar și de condițiile legislative privind transferul contribuțiilor din sarcina 
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angajatorului în sarcina angajatului,  reglementate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Începând cu luna mai, s-a constatat o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA; 

astfel, acestea au crescut cu 11,3% față de realizările anului 2017, ajungând la o valoare de 59,6 

miliarde lei pe întreg anul 2018.  

Veniturile din accize au fost în sumă de 28,5 miliarde lei (3% din PIB), cu 7,2% mai 

mari comparativ cu anul precedent.  

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 2% față de 

2017, iar încasările din veniturile nefiscale au crescut cu 24%, fiind influențate pozitiv de 

încasările din dividende. 

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 24,8% pe 

fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, 

măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.  

De asemenea, s-a înregistrat o diminuare cu 42% față de anul precedent a taxei pe 

utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, ca 

urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 

pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au totalizat 27,1 

miliarde lei, fiind cu 57,8% mai mari față de anul 2017.  

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 322,4 miliarde lei, cu 

16,8% mai mari față de anul  precedent. 

 

 

 

Cheltuielile de personal  au  fost cu 23,7%  mai mari față de anul 2017, creșterea  fiind  

determinată de majorările salariale acordate în temeiul  Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 9,8% față anul precedent. Creșteri 

semnificative s-au înregistrat atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de 
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asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 

subvenții bugetare. 

Subvențiile au fost mai mari cu 7,6% față de anul 2017, menținându-se la același nivel 

ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,7%. 

Dobânzile au fost cu 27,8% mai mari față de anul trecut, reprezentând 1,4% din PIB, 

întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în 

vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip 

benchmark. 

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 9,5%, fiind 

influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând 

la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului 

îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și 

modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și 

stimulentul de inserție. 

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele 

aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au totalizat 34,2 

miliarde lei, cu 27,9% mai mari față de anul 2017. 

 Evoluții privind datoria publică  

Datoria guvernamentală calculată conform metodologiei UE a reprezentat 35,2% din 

PIB la sfârșitul lunii noiembrie  2018, situându-se la un nivel sustenabil, cu mult sub plafonul 

de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.  

  Potrivit Comunicatului Eurostat din luna ianuarie 2019, la nivelul țărilor membre ale 

Uniunii Europene, la sfârșitul trimestrului al III-lea 20182, România (33,9%) s-a situat pe locul 

4 între statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare după Estonia (8,0%), 

Luxemburg  (21,7%), Bulgaria (23,1%) și pe aceeași poziție cu Republica Cehă (33,9%), sub 

media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 19) (86,1% din PIB), dar și sub media 

datoriei guvernamentale pentru UE28 (80,8% din PIB). 

 

Măsuri în domeniul fiscal 

Măsuri implementate în domeniul legislației fiscale și procedural fiscale 

 Reducerea numărului de formulare ce trebuie depuse de contribuabil - 1 formular pe an 

pentru venituri independente. 

 Măsura a fost implementată prin OUG nr.18/2018 și prin legislația subsecventă, 

respectiv prin comasarea unui număr de 7 declarații într-o singură declarație – Declarație unică 

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.  

 Formularul "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate 

de persoanele fizice" a fost aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr.888/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.279 

din 29 martie 2018. Modificări ulterioare privind denumirea acestui formular au fost aprobate 

                                                 
2Sursă:Eurostat news release euro indicators  15/2019 – 21 Ianuarie 2019 
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prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1155/2018, publicat 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.405 din 11 mai 2018. 

 În ceea ce privește plata obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice, au fost 

aprobate următoarele acte normative: 

 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2936/2018 pentru 

aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de 

contribuabili persoane fizice; 

 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2937/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice 

în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.  

 Pe lângă comasarea declarațiilor, prin OUG nr.18/2018 a fost implementat și un 

mecanism simplificat de declarare și plată a obligațiilor fiscale ale persoanelor. 

 În perioada 27.03.2018 - 04.10.2018 s-au înscris în Spațiul Privat Virtual 254.130 

persoane fizice, din care 139.289 ca rezultat direct al campaniei de popularizare a Spațiului 

Privat Virtual. 

 Din punct de vedere al evoluției trimestriale, în trimestrul I 2018 s-au înscris în SPV 

15.152 noi utilizatori peroane fizice, în al doilea trimestru - 116.335, iar în trimestrul III 2018 - 

135.188, depășind semnificativ media de 6.545 noi utilizatori pe trimestru. 

 

Facilitatea de a plăti la CEC taxele și impozitele. 

 În scopul diversificării modalităților de plată prin intermediul cărora pot fi achitate sume 

către bugetul general consolidat, a fost creată posibilitatea de achitare în contul tranzitoriu 

deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit, a impozitelor, taxelor 

și a altor sume datorate bugetului general consolidat și prin intermediul terminalelor de plată 

instalate la sediile  instituțiilor bancare sau prin plata în numerar la ghișeul acestora.  

 Aceasta modalitate de plată poate fi utilizată atât de către clienții băncilor cu care există 

încheiate convenții, dar și de către persoanele fizice care nu sunt clienți ai respectivelor instituții 

de credit, plățile putând fi efectuate atât în nume propriu, cât și în numele altei persoane 

fizice care are calitatea de contribuabil.  

 Noua modalitate de plată a fost deja pusă la dispoziția persoanelor fizice de către CEC 

Bank, care nu va percepe comisioane plătitorilor până la finele anului 2018. 

 In viitor, aceasta modalitate de plată poate fi disponibilă și prin intermediul altor 

instituții de credit, care vor opta pentru oferirea acestor servicii către populație. 

 În perioada mai – octombrie s-au efectuat un număr de 331.632 plăți care au totalizat 

45,9 mil. lei.  

Introducerea caselor de marcat electronice 

 Referitor la introducerea caselor de marcat electronice, menționăm că în prezent, 

cadrul legal pentru implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal 

electronic este complet. Procesele de implementare a noilor aparate de marcat electronice sunt 

în curs de desfășurare, iar la data de 24.05.2018 Ministerul Finanțelor Publice a emis primele 
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15 autorizații de distribuție pentru toți operatorii economici care au depus documentația 

prevăzută de lege.  

 În ședința din data de 24.05.2018 a fost aprobată de către Guvern OUG nr.44/2018 

privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute 

de OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat 

electronice fiscale, precum și completarea OUG nr.64/2007 privind datoria publică. Actul 

normativ prevede acordarea unui termen de grație de 3 luni, în care nu se aplică sancțiunile 

prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal 

electronic, fără a modifica însă și termenele obligatorii de dotare, acestea fiind menținute pentru 

1 iunie 2018 (contribuabilii mari și mijlocii), respectiv 1 august 2018 (contribuabilii mici). În 

urma analizei procesului de implementare a cadrului legal în vigoare, având în vedere faptul că 

acesta este deosebit de complex și impune eforturi semnificative pentru toți participanții, atât 

instituții centrale și locale subordonate ale statului, cât și producători/distribuitori și utilizatori 

ai aparatelor de marcat, pentru a se asigura aplicarea unui tratament echitabil contribuabilului 

în raport cu comportamentul acestuia, dar și cu situația de fapt obiectivă, a fost adoptată 

Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii 

prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.  

 Având în vedere faptul că, unii dintre operatorii economici din categoria contribuabililor 

mari și mijlocii, nu își puteau îndeplini obligația de a se dota cu noile aparate de marcat nici 

după expirarea termenelor de grație, întrucât în lipsa avizelor tehnice favorabile, la sfârșitul 

lunii august, nu erau disponibile pe piață soluțiile fiscale dedicate pe care aceștia le utilizează, 

MFP a propus completarea HG nr. 33/20183, în sensul introducerii contravenției pentru 

nedotarea la termen cu noile aparate de marcat sub prevederile Legii prevenirii, inițiativa MFP 

fiind aprobată de Guvern în data de 5 septembrie 2018. Ca urmare a adoptării acestei inițiative, 

au fost create condițiile legale și premisele ca în această perioadă, ANAF să desfășoare, în 

raport cu această contravenție, doar acțiuni de tip preventiv stimulativ și nu de sancționare de 

la prima abatere a operatorului economic și să aplice un tratament echitabil contribuabilului în 

raport cu comportamentul acestuia. 

 Procesele pe care le presupune implementarea noilor aparate de marcat, sunt în plină 

desfășurare. 

 Numărul AMEF-urilor declarate de distribuitori / cu certificate NUI emise / instalate la 

data de 06.02.2019  este următorul: 

 Total AMEF-uri declarate de distribuitori: 458.245; 

 Total AMEF-uri pentru care s-au emis certificate NUI: 350.850, din care solicitate prin 

SPV  42.380; 

 Total AMEF-uri instalate: 265.638.  

Acțiunea FILTRU II 

În anul 2018 au fost desfășurate acțiuni de control, în comun de către unități ale Ministerului 

Afacerilor Interne  (Inspectoratul general al Poliției Române și Inspectoratul General al Poliției 

de Frontieră) și structuri din cadrul Ministerului  Finanțelor  Publice (Direcția Generală 

                                                 
3Privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului 

planului de remediere. 
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Antifraudă  Fiscală și  Direcția  Generală  a Vămilor),  în zonele de frontieră (acțiune denumită 

generic FILTRU II), desfășurate în mai multe perioade/etape: 

1) 15.03 - 20.04.2018 - acțiunea a fost inițiată urmare a întrunirii grupului de lucru constituit 

în baza Notei Comune  IGPR nr. 77900 din 21.09.2017/ IGFP nr. 23779 din 20.09.2017/ ANAF 

nr. APRS 3787 din 20.09.2017. Acțiunile au vizat combaterea fenomenelor de fraudă fiscală și 

vamală și au constat în formarea unor echipe mixte de control în funcție de natura punctelor de 

frontieră (cu state membre U.E. sau non U.E.), unul dintre obiective fiind verificarea 

documentelor de transport pentru bunurile care fac obiectul transportului rutier. Pe durata 

desfășurării acțiunilor, autoritățile semnatare au efectuat schimb de informații permanent. 

Acțiunile de control s-au desfășurat non stop (24/7), în punctele de frontieră cu activitate 

permanentă, iar în punctele de control cu activitate intermitentă, inițierea și perioadele de 

desfășurate ale acțiunilor de control au fost stabilite de reprezentanții locali cu consultarea 

coordonatorilor la nivel central.  

Rezultatele acțiunilor de control desfășurate de inspectorii antifraudă: 

 6.799 mijloace de transport controlate fizic;  251 contribuabili verificați, fiind aplicate 220 

sancțiuni contravenționale (187 amenzi contravenționale și 33 avertismente), valoarea totală a 

amenzilor și confiscărilor însumând  7.421.811lei. 

2) 16.05 - 31.12.2018 – au fost efectuate acțiuni comune de control ale inspectorilor antifraudă 

cu IGPR, IGPF și DGV, ce au vizat verificarea comportamentului fiscal al contribuabililor care 

realizează operațiuni de import utilizând platforma Portului Constanța Sud - Agigea. Bunurile 

care au făcut obiectul operațiunilor de import vizate au fost: îmbrăcăminte,  încălțăminte, 

produse textile, legume fructe, dulciuri, jucării, obiecte de uz casnic, produse electronice,  

precum  și toate produsele importate de neplătitorii de TVA. În cadrul acțiunii au fost verificate 

460 transporturi de bunuri din categoria celor monitorizate.  

3) 08.08 - 31.12.2018 – în baza Ordinelor comune nr. 17446/27.07.2018 și nr. 

3060/07.09.2018, unități  ale  Ministerului  Afacerilor  Interne (Inspectoratul general al Poliției 

Române și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) și structuri din cadrul Ministerului  

Finanțelor  Publice  (Direcția  Generală  Antifraudă  Fiscală  și Direcția Generală a Vămilor) 

au reluat acțiunea FILTRU II constând în acțiuni de monitorizare și control antifraudă 

desfășurate în comun de structurile semnatare în zonele de frontieră și din proximitatea 

punctelor de trecere a frontierei.  

 

 

Rezultatele acțiunilor de control desfășurate de inspectorii antifraudă: 

 106.835  mijloace de transport controlate fizic; 1.027 contribuabili verificați, fiind aplicate 

461 sancțiuni contravenționale (372 amenzi contravenționale și 89 avertismente), valoarea 

totală a amenzilor și confiscărilor însumând 8.364.830 lei. 

 Din punct de vedere al analizei de risc, în anul 2018 a fost aprobat  Registrul Riscurilor  

Fiscale vizând impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe 

venit și taxa pe valoarea adăugată. Acest  instrument va putea fi utilizat de către structurile din 

cadrul ANAF cu atribuții de inspecție, structura de analiză de risc va îmbunătăți permanent 

modelele de analiză. 

 Direcția Generală de Informații Fiscale, prin Serviciul Monitorizare în Domeniile 

Spălarea Banilor, Sancțiuni Internaționale și Calitatea Informațiilor Fiscale, a realizat o 

evaluare a veniturilor obținute  din  tranzacționarea criptomonedelor, precum și o propunere de 
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încadrare  din  punct  de vedere  fiscale a veniturilor astfel obținute.  Propunerile formulate de 

Agenția Națională de Administrare Fiscală au contribuit semnificativ la introducerea taxării 

veniturilor din criptomonede. Astfel, prin Legea nr. 39/2019 pentru aprobarea Ordonanței  de 

urgență  a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative,  

precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost completat art. 114 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin introducerea unei noi litere, litera m), care 

prevede că veniturile din transferul de monedă virtuală sunt impozitate. 

 Pe linia desfășurării activităților Eurofisc în A.N.A.F., s-a participat activ în cadrul celor 

6 grupuri de lucru prin transmiterea de informații, feedback și participarea la întâlnirile de 

lucru.Totodată, reprezentanții DGIF s-au implicat în coordonarea activităților Eurofisc prin 

preluarea președinției grupului Eurofisc și a coordonării grupului de lucru 2 – Frauda 

intracomunitară cu autovehicule, avioane  și ambarcațiuni. 

Codul Economic al României 

 În ceea ce privește  Codul Economic al României, a fost semnat Memorandumul cu 

tema ”Elaborarea Codului Economic al României”. În cadrul Memorandumului  au fost  

prezentate trei posibile variante de realizare a pachetului legislativ ”Codul economic”. 

Memorandumul a fost aprobat în cadrul ședinței de Guvern din data de 31.05.2018, cu 

propunerea avansată de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv elaborarea într-o primă etapă 

a Codului Economic sub forma unui CODEX care să cuprindă efectiv o culegere de acte 

normative, prezentate sub forma unui pachet informatic. Codex-ul ar urma să fie disponibil pe 

pagina fiecărui minister, actualizat în permanență la zi și disponibil inclusiv pentru acces 

optimizat pentru dispozitive mobile.    

Alte măsuri implementate în domeniul legislației fiscale și procedural fiscale 

 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene 

prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost prorogat termenul de depunere 

a Declarației privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și 

cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției 

de asigurări sociale de sănătate – formular 600, până la data de 15 aprilie 2018. 

 A fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare: 

 Suportarea de la bugetul de stat a unei părți din CASS datorată de către persoanele 

fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor 

individuale de muncă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se 

încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit 

Codului fiscal (angajații din domeniul IT, cercetare - dezvoltare și inovare, precum și 

pentru cei care desfășoară activități cu caracter sezonier sau sunt încadrați ca persoane 

cu handicap grav sau accentuat). 

Măsura este condiționată de efectuarea de către angajator a transferului sarcinii fiscale 

a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, ca urmare a dispozițiilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 79/2017, respectiv de efectuarea majorării venitului 

salarial brut cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajații 

beneficiari ai acestei măsuri. 

 Completarea prevederilor Codului fiscal în sensul că persoanele fizice care obțin 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă 

cu normă întreagă sau cu timp parțial, pentru care baza de calcul a CAS și CASS este 

salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează 
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contribuțiile, să suporte CAS și CASS la nivelul venitului brut realizat efectiv, iar 

diferența de contribuții până la nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim 

brut pe țară se suportă de către angajator/plătitorul de venit, în numele angajatului.      

 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul sănătății a fost plafonat cuantumul contribuției de asigurări sociale aferente 

concediului medical, astfel încât indemnizațiile pentru concediile medicale plătite începând 

cu 1 ianuarie 2018 să nu se diminueze comparativ cu cele aferente anului 2017. 

 A fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative: 

 comasarea unui număr de 7 declarații într-una singură – Declarația unică privind 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice; 

 trecerea de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de către 

organul fiscal sau cu reținere la sursă, la un sistem  cu autoimpunere în care impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent sunt stabilite prin 

Declarația unică de către contribuabil, prin aplicarea cotelor de impozit și contribuții, la 

venitul estimat a se realiza în anul curent; 

 eliminarea plăților anticipate și posibilitatea de a efectua plata impozitului pe venit și a 

contribuțiilor sociale obligatorii oricând în cursul anului, până la termenul scadent de 

15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor; 

 reducerea termenelor de plată de la un număr de 5, reprezentând patru plăți trimestriale 

anticipate (în cursul anului curent) și o plată pentru regularizare în anul următor, la un 

singur termen de plată, respectiv 15 martie a anului următor pentru anul precedent (o 

singură scadență), cu posibilitatea de a efectua plăți oricând în cursul anului până la 

termenul scadent; 

 reglementarea pentru anul 2018 a unui sistem de bonificații pentru depunerea 

declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 15 iulie 

2018 și achitarea integrală a obligațiilor fiscale anuale până la 15 martie 2019, precum 

și pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate până la 15 decembrie 2018; 

 persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală aplică 

regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de 

către plătitorul de venit, în situația în care venitul net anual estimat a se realiza din 

aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (plafonul 

de 22.800 lei în anul 2018). În acest caz, plătitorul de venit are obligația să calculeze, 

să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 

112. 

 A fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare:  

A. Modificarea Codului fiscal 

a) În domeniul impozitului pe profit: 

 Introducerea unor prevederi potrivit cărora, în cazul înlocuirii aparatelor de marcat 

electronice de către contribuabilii care aplică facilitatea privind scutirea de impozit a 

profitului reinvestit, pentru respectarea cerințelor impuse de lege (OUG nr.28/1999), să 
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nu se aplice sancțiunea prevăzută de Codul fiscal (deoarece, există obligația de a păstra 

activele respective în patrimoniu o perioadă de timp, de cel mult 5 ani). 

 Începând cu 1 aprilie 2018, s-a instituit obligația contribuabililor care efectuează 

sponsorizări/mecenat, respectiv acordă burse private și care scad aceste sume din 

impozitul pe profit, de a declara beneficiarii sumelor respective, cu scopul 

monitorizării și controlului acestor sume, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor 

primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul 

pentru care au fost alocate, după caz. 

Prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, au fost promovate următoarele măsuri: 

 În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, 

inclusiv unități de cult, începând cu 1 aprilie 2019, sumele aferente acestora se scad 

din impozitul pe profit datorat, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data 

încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale. 

 Pentru deducerea costurilor excedentare ale îndatorării la calculul rezultatului fiscal, 

s-a majorat plafonul deductibil de la 200.000 euro la 1.000.000 euro, precum și 

nivelul de deducere în funcție de EBITDA de la 10% la 30%. 

 

b) În domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: 

 Instituirea unei reguli fiscale potrivit căreia microîntreprinderile pot opta pentru plata 

impozitului pe profit, în cazul în care acestea îndeplinesc două condiții: au un nivel de 

capital social minim de 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați. 

Măsura a vizat stimularea investițiilor și antreprenoriatului, prin crearea unui mediu 

de afaceri atractiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu îndeplinirea concomitentă 

a unor condiții legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați. 

Pentru plata impozitului de profit au optat 4.189 de microîntreprinderi, care au avut o 

cifră afaceri totala de 5.140.874.480 lei și un număr de salariați de 29.703 la 

31.12.2017. 

 Introducerea unor prevederi potrivit cărora microîntreprinderile au posibilitatea de a 

scădea din impozitul datorat cheltuielile cu sponsorizarea efectuate pentru susținerea 

entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale 

acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, în limita valorii 

reprezentând până la 20% din impozit. 

 Instituirea obligației microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări și care scad 

aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de a declara beneficiarii 

sumelor respective. 

 Prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, au fost promovate următoarele măsuri: 

 Începând cu 1 aprilie 2019, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la 
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data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 

acordă deduceri fiscale. 

c) În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii: 

 Reținerea la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, de către 

plătitorii veniturilor pentru veniturile din activități independente realizate de persoane 

fizice în baza contractelor de activitate sportivă încheiate conform Legii educației 

fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

 Reglementarea unei cote diferite asupra destinației unei sume reprezentând 3,5% (față 

de 2%) pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, care sunt furnizori 

de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii. 

 Posibilitatea  contribuabililor de a opta pentru distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din 

impozitul pe venit de către angajator/plătitorul de venit. 

 Reguli pentru stabilirea și corecția normei de venit pentru contribuabilii din 

agricultură, în cazul înregistrării de calamități naturale, precum și pentru aplicarea 

scutirii prevăzute de Legea nr.566/2004 privind cooperația agricolă. 

d) În domeniul TVA: 

 Clarificarea regimului TVA aplicabil în cazul operațiunilor efectuate în cadrul 

proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare, respectiv introducerea unei prevederi 

potrivit căreia aceste operațiuni nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării 

nu sunt transferate altei persoane, întrucât în această situație operațiunile nu sunt 

asimilate unor livrări de bunuri sau prestări de servicii.  

e) În domeniul accizelor: 

 Stabilirea unui nivel al accizelor diferențiat, prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, 

respectiv cu 217,31 lei/tonă a nivelului standard de 2.175,24 lei/tonă și respectiv 

1.838,04 lei/1.000 litri, pentru motorina utilizată drept carburant pentru transportul 

rutier de mărfuri și de persoane, exclusiv transportul public local de persoane. 

f) În domeniul impozitelor și taxelor locale: 

 Taxa specială instituită în municipiul București pentru promovarea turistică, reprezintă 

venit la bugetul local al municipiului București. 

 

B. Modificarea Codului de procedură fiscală 

a) În sfera eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale, în cazul debitorilor care nu 

constituie niciun fel de garanții - simplificarea și accelerarea procedurii de acordare a 

eșalonărilor la plată și adaptarea ratelor de eșalonare la propriile nevoi de finanțare: 

 Reducerea termenului de soluționare a cererii de eșalonare, de la 60 de zile la 15 zile;  

 Eliminarea obligației de a anexa la cerere planul de restructurare; 

 Reglementarea posibilității anexării la cerere a propunerii de grafic de eșalonare; 

 Calcularea dobânzilor datorate pe perioada eșalonării și emiterea deciziei la finalizarea 

eșalonării la plată. 

b) În cazul debitorilor încadrați la risc fiscal mic - adaptarea ratelor de eșalonare propriilor 

nevoi de finanțare, simplificarea condițiilor de obținere a unei eșalonări la plată, prin 

eliminarea condiționalităților referitoare la nedeținerea de către administratori și/sau 
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asociați a unei astfel de calități la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost 

declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate (indiferent 

dacă acest lucru s-a produs sau nu din culpa persoanelor respective) și eliminarea 

potențialilor factori externi care ar putea să influențeze nivelul pierderii contabile și care 

nu au legătură cu deciziile de business, prin raportarea la pierderile din activitatea propriu-

zisă de  exploatare: 

 Crearea posibilității de a anexa, la cererea de eșalonare, propunerea de grafic; 

 Înlocuirea condiției ca niciunul dintre administratori și/sau asociați să nu fi deținut 

calitate de persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura 

insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate în ultimii 5 ani anteriori 

depunerii cererii de eșalonare cu cea privitoare la lipsa faptelor înscrise în cazierul 

fiscal; 

 Înlocuirea condiției de a nu fi înregistrat pierderi contabile cu cea referitoare la 

neînregistrarea de pierderi de exploatare. 

c) În cazul tuturor contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată - încurajarea 

contribuabililor pentru a intra în eșalonare la plată atunci când înregistrează dificultăți 

financiare temporare și accelerarea procedurii de rambursare a TVA pentru contribuabili, 

în considerarea faptului că atât la momentul la care se aprobă decizia de eșalonare, cât și 

pe perioada menținerii valabilității eșalonării, aceștia sunt supuși unor verificări, respectiv 

monitorizări de către organul fiscal: 

 Se propune includerea prevederii ca taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare 

prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de 

rambursare să se ramburseze cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale. 

d) În sfera administrării contribuabililor mijlocii - evitarea disfuncționalităților în 

activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, acordarea unui termen rezonabil de 

adaptare a sistemului informatic al ANAF, de definitivare a structurilor teritoriale care vor 

administra această categorie de contribuabili și de transfer al dosarelor fiscale de la nivel 

regional la nivelul administrațiilor județene: 

 Prorogarea termenului de administrare a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii 

mijlocii de către organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București la 1 

noiembrie 2018 (față de 1 aprilie, conform Legii nr.30/2018). 

Prin Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, s-a reglementat faptul că: 

 Administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile 

secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al 

municipiului București, după caz. 

În vederea aplicării acestor prevederi legislative, au fost aduse modificări O.P.A.N.A.F. 

nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, 

prin emiterea O.P.A.N.A.F. nr. 2.716/2018, în sensul stabilirii competenței de 

administrare a contribuabililor mijlocii deja selectați/actualizați, la nivelul 

administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror rază teritorială se află 

domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum și în sarcina Administrației Fiscale 

pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a 
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Finanțelor Publice  București, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în 

municipiul București. 

e) În domeniul restituirii taxei auto/timbrului de mediu pentru autovehicule - 

simplificarea procedurii administrative de restituire a taxelor auto/timbrului de mediu: 

 Eliminarea obligației de a anexa la cererea de restituire documentul doveditor al plății/ 

timbrului de mediu pentru autovehicule și copiile cărții de identitate a vehiculului și a 

certificatului de înmatriculare, întrucât organul fiscal are posibilitatea de a verifica în 

baza de date pe care o deține sau în bazele de date la care are acces informațiile 

referitoare la identificarea plății efectuate de contribuabil, identitatea vehiculului, 

înmatricularea acestuia și persoanele care au înmatriculat autovehiculul. 

 Această măsură a fost prevăzută prin art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 25/2018, ca modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

52/2017. Această modificare a necesitat și armonizarea actelor normative subsecvente 

date în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017, respectiv a: 

 Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrului finanțelor publice nr.  

1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor 

reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de 

mediu pentru autovehicule; 

 Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrului finanțelor publice nr.  

1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială 

pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 

 De asemenea prin art. 63 și 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, s-a prevăzut 

modificarea termenelor de restituire a taxelor/timbrului de mediu și a sumelor rămase de 

restituit aferente acestora pentru autovehicule, restituirea acestora urmând a se efectua astfel: 

 pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile  poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 

ianuarie 2018 - 30 iunie 2019; 

 pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 - 30 iunie 

2019. 

f) Alte modificări 

Prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, au fost promovate următoarele măsuri: 

 Crearea bazei legale pentru a da posibilitatea administrării fiscale a contribuabililor în 

funcție de comportamentul acestora (pe categorii de risc: A, B, C). 

 Reglementarea competenței ministrului finanțelor publice de a stabilii, prin ordin, 

tipurile de acte administrative fiscale care urmează a fi comunicate obligatoriu prin 

mijloace electronice de transmitere la distanță. Acest demers creează obligația 

organului fiscal central de a comunica actele administrative fiscale prin mijloace 
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electronice și vine în întâmpinarea contribuabililor care, la acest moment sunt obligați, 

de regulă, să depună declarațiile în mod electronic. 

 Redefinirea noțiunii de obligație fiscală restantă în sensul adăugării de două noi situații 

când obligațiile nestinse nu sunt considerate obligații restante respectiv: 

- obligațiile fiscale contestate dar pentru care există garanții constituite; 

- obligațiile nestinse în limita sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul 

le are de încasat de la o instituție sau autoritate publică; 

 Eliminarea prevederilor care obligă organul fiscal central să publice lista debitorilor 

persoane fizice pe site-ul agenției, având în vedere noul Regulament UE privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

 Crearea unui nou concept, respectiv medierea în vederea prezentării de către 

administrația fiscală a opțiunilor pe care le are contribuabilul în vederea îndeplinirii 

obligațiilor de plată. 

 Suspendarea executării site în cazul în care contribuabilul a contestat actul de impunere 

dar garantează plata cu garanții pecuniare sau reale. 

 Clarificarea obligaților fiscale ce nu pot face obiect al dării în plată în sensul că nu se 

pot stinge prin acestă modalitate obligațiile bugetare transmise în vederea recuperării 

la ANAF dacă sumele respective se virează instituției publice solicitante, nefiind venit 

al bugetului de stat. 

 Hotărârea Guvernului nr.354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016: clarificarea modificărilor aduse cadrului fiscal, ca urmare a intrării 

în vigoare a mai multor acte normative de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, ulterior aprobării Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Actul normativ 

stabilește metodologia de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării acestora, 

precum și pentru asigurarea unei abordări corecte a legislației fiscale, reducerea costurilor 

de conformare a contribuabililor și administrarea coerentă a sistemului de impozite și taxe.   

 Memorandum privind problematica vizând prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale, aprobat de către Guvern în ședința din data de 24.05.2018.  

Memorandumul adoptat adresează într-un mod pragmatic și hotărât problema fraudei și 

evaziunii, ținând seama de faptul că aceasta limitează capacitatea unui stat de a colecta 

venituri și de a-și pune în aplicare politica economică, denaturează concurența între 

întreprinderi și erodează condițiile corecte și echitabile de piață, în detrimentul tuturor 
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contribuabililor. Astfel se are în vedere adoptarea unor măsuri urgente care să limiteze 

acest fenomen, prin refacerea cadrului legislativ penal în domeniul fiscal în două etape. 

 Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru 

fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017, aprobat prin Hotărâre de 

Guvern în ședința din data de 31.05.2018. 

 A fost adoptată Legea nr.72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:  

 La calculul impozitului pe profit, în cazul creanțelor cesionate, pierderea netă 

reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate este 

deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. 

 Se majorează plafonul de scutire de la plata TVA, de la echivalentul în moneda națională 

a 65.000 euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeană, 

respectiv 220.000 lei, la echivalentul în moneda națională a 88.500 euro, calculat la 

cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeană, respectiv 300.000 lei. 

- Datorită creșterii plafonului de scutire de TVA de la 220.000 la 300.000 a scăzut 

numărul plătitorilor de TVA de la 415.955 la 405.039. 

- Există 10.211 de contribuabili scutiți la plafonul de 300.000 (neînregistrați 

actualmente la TVA dar care erau înregistrați anterior la TVA la plafonul 220.000) 

care au la 31.12.2017 o cifra afaceri totală de 369.551.446 lei și 6.592 salariați. 

 Pentru persoanele ce desfășoară activități independente ce determină impozitul pe venit 

în sistem real, se permite deducerea la calculul impozitului pe venit a abonamentelor 

medicale pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, într-un plafon de 400 euro 

anual de persoană. 

 Se menține scutirea de impozit pe venit și pentru asigurări sociale pentru primele 

de asigurare de sănătate privată și/sau abonamente medicale, în plafonul anual de 

400 euro pentru fiecare persoană, atât în situația în care prima este suportată de 

angajator, cât și în situația în care salariatul suportă aceste prime.  

 A fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-

bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative: 

 Reducerea cotei de TVA la 5%,cu aplicabilitate de la data de 1 noiembrie 2018, 
pentru: 

- cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv 

închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

- serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea 

care se încadrează la codul NC 22 03 00 10; 

- serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri 

recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit 

Clasificării activităților din economia  națională - CAEN, actualizată prin Ordinul 

Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.  

- dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile 

CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, 

actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în 
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scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 

alin. (1) lit. l).  

 Prin Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal a fost redusă cota de TVA la 9%,cu aplicabilitate de la 

data de 1 ianuarie 2019,  pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. 

 Prin Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, a fost extinsă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe 

teren, pentru clădirea de domiciliu, respectiv terenul de la adresa de domiciliu aflată în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate pe motive politice. La momentul 

extinderii acestei scutiri impactul nu a putut fi cuantificat din cauza nedeținerii de date, 

respectiv date privind numărul persoanelor persecutate pe motive politice. 

 Prin Legea nr.111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a fost extinsă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe 

teren, pentru clădirea de domiciliu, respectiv terenul de la adresa de domiciliu, pentru 

reprezentanții legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap 

grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. Extinderea acestei 

facilități nu a putut fi cuantificată din cauza nedeținerii de date, respectiv date privind 

numărul reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap. 

 Prin OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și 

a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termeneau fost implementate următoarele măsuri: 

 S-a instituit taxa pe activele financiare datorată de instituțiile bancare, diferențiată în 

funcție de depășirea unei anumite valori procentuale (între 0,1% și 0,5%), în situația în 

care media trimestrială ROBOR depășește pragul de referință de 2%. 

 Au fost flexibilizate regulile în materie de eșalonare la plată astfel:  

- Crearea posibilității includerii în eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale care 

constituie condiție de menținere a eșalonării la plată în contextul în care aceste sume 

pot fi împovărătoare pentru debitori;  

- Crearea posibilității solicitării menținerii eșalonării la plată de două ori într-un an 

calendaristic și nu o dată cum este în prezent; 

- Reglementarea dreptului debitorului, de a solicita  ulterior comunicării deciziei de 

menținere a eșalonării la plată până la împlinirea termenului de 90 de zile, includerea 

în graficul de eșalonare a creanțelor fiscale pentru care s-a pierdut eșalonarea la plată 

precum și a creanțelor fiscale exigibile între data pierderii eșalonării la plată și data 

comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării; 

- Posibilitatea amânării la plată, la cererea debitorului, a penalităților de întârziere 

rămase de achitat din eșalonare în cazul în care pe perioada eșalonării debitorul are 

garanții care să acopere obligațiile rămase de plată din eșalonare. 

 

 

 În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii: 

- Acordarea de facilități fiscale persoanelor fizice, pentru veniturile din salarii și 

asimilate salariilor cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar, inclusiv, realizate în baza 
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contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități 

în sectorul de construcții, precum și în domeniile de producere a materialelor de 

construcții, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, respectiv:    

 Scutirea de la plata impozitului pe venit; 

 Reducerea cotei CAS cu 3,75 puncte procentuale.  

 Exceptarea de la plata CASS; 

 Exceptarea de la plata CAS datorată de angajator pentru condiții 

deosebite/speciale de muncă; 

 Reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă datorată de angajator la 

nivelul cotei aferente contribuției la Fondul de garantare pentru plata creanțelor 

salariale. 

- Extinderea sferei  soiurilor de plante care sunt destinate  furajării animalelor deținute 

de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de 

venit, și care nu generează venit impozabil pentru aceștia. 

 În domeniul TVA, a fost prelungită, până la 30 iunie 2022, aplicarea taxării inverse 

pentru operațiunile prevăzute la art. 331 alin. (2) din Codul fiscal pentru care termenul 

de aplicare expira la 31 decembrie 2018.  

 În domeniul accizelor: 

- A fost majorat nivelul accizei totale pentru țigarete de la 448,74 lei/1000 țigarete la 

483,74 lei/1000 țigarete, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019, prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Afost prevăzut un calendar de creștere graduală a nivelului accizei totale pentru 

țigarete prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. 

 S-a instituit, în cazul autorităților locale care nu au adoptat hotărârea de indexare a 

impozitelor și taxelor locale cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

exercițiului bugetar, obligativitatea ca în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit 

sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 

baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, să 

aplice nivelurile maxime indexate, prevăzute de Codul fiscal. 

 Prin OUG nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenței și a altor acte normative, se aduc, în principal, următoarele modificări:  

 Creșterea responsabilității administratorului judiciar, prin includerea unor prevederi 

legate de urmărirea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului, conform 

avizului dat de administratorul respectiv; 

 Responsabilizarea debitorului în gestionarea activității și plata datoriilor către bugetul 

de stat, prin stabilirea unei condiții suplimentare pentru deschiderea procedurii și anume 
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ca acesta să poată obține deschiderea procedurii numai dacă cuantumul creanțelor 

bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor; 

 Consolidarea independenței administratorului și lichidatorului judiciar provizoriu în 

raport cu creditorii și debitorii, prin instituirea a unei noi modalități de desemnare a 

acestuia (repartizare aleatorie) și extinderea interdicției de a cumula funcția de 

administrator/lichidator al debitorului și al unui creditor; 

 Stabilirea sancțiunii de respingere a cererii de deschidere a procedurii și pentru situația 

în care nu este notificat organul fiscal cu privire la deschiderea procedurii, alături de 

celelalte situații prevăzute de lege în prezent; 

 Stabilirea unui termen de 10 zile de analiză, pentru administratorul judiciar, a cererilor 

de plată pentru creanțele născute ulterior datei de deschidere a procedurii de insolvență 

și instituirea unei sancțiuni drastice împotriva administratorului judiciar în cazul 

nerespectării acestui termen; 

 Utilizarea mai eficientă a resurselor ANAF de efectuare a inspecției fiscale, prin 

stabilirea ca și în cazul contribuabililor intrați în insolvență inspecția fiscală să se 

realizeze doar atunci când există un risc fiscal de nedeclarare a obligațiilor fiscale pe 

trecut semnificativ și există, de asemenea, și posibilitatea de recuperare, spre deosebire 

de situația din prezent în care toate societățile în insolvență trebuie verificate; 

 Includerea prevederii de admitere la masa credală, sub condiție rezolutorie, până la 

finalizarea acțiunii în contencios, a creanțelor fiscale constatate printr-un act 

administrativ fiscal contestat, pentru alinierea prevederii la practica judiciară 

preponderentă; 

 Instituirea posibilității conversiei creanțelor bugetare în acțiuni dacă sunt îndeplinite 

cumulativ mai multe condiții, respectiv: dacă rezultă din conținutul planului de 

reorganizare că societatea debitoare își poate continua activitatea, măsura propusă fiind 

una viabila pentru societate, dacă aceasta modalitate de stingere a creanței fiscale duce 

la maximizarea recuperării creanței statului, față de situația intrării debitorului in 

faliment, respectiv conversia să se facă integral și să se efectuează la valoarea creanței 

fiscale deținute. Această măsură nu poate fi cumulată cu măsura reducerii creanței 

fiscale; 

 Instituirea posibilității aprobării de către creditorul bugetar a planului de reorganizare în 

care este propusă măsura reducerii, dacă sunt îndeplinite criteriile valabile și în cazul 

conversiei și cel puțin a încă unui criteriu, dintre următoarele: să rezulte un nivel de cel 

puțin 50% al obligațiilor fiscale curente datorate pe perioada executării planului de 

reorganizare față de nivelul mediu anual al acestora înaintea intrării în insolvență; 

societatea debitoare trebuie să desfășoare o activitate de interes public; societatea 

debitoare trebuie să desfășoare o activitate strategică într-o anumită ramura economică. 

 Instituirea unui termen de soluționare a cererii de faliment de maxim 30 de zile de la 

înregistrare, în vederea evitării întârzierilor în soluționarea acestora; 

 Stabilirea obligației administratorului/lichidatorului judiciar de a promova acțiunea în 

antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la starea de insolvență 

a debitorului, dacă acestea au fost identificate, precum și reducerea de la 50% la 30% a 

valorii creanței creditorului ce are legitimitate procesuală activă în această materie și, 

corelativ, reglementarea posibilității formulării căii de atac împotriva hotărârii de 
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respingere a acțiunii de atragere a răspunderii, de către creditorul care deține mai mult 

de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală; 

 Reglementarea unor aspecte privind regimul juridic al insolvenței societăților de 

asigurare/reasigurare, atât în ceea ce privește corelarea cu prevederile Directivei 

2009/138 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de 

reasigurare (Solvabilitate II) – transpusă prin Legea nr.237/2015, respectiv definiția 

insolvența societății de asigurare/reasigurare, cât și legate de rolul Autorității de 

Supraveghere Financiară și al Fondului de garantare a asiguraților în procedura 

insolvenței societăților respective; 

 Modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în 

sensul introducerii unei posibilități de cesiune, de către creditorul bugetar, a creanțelor 

bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, dacă cesionarul justifică 

un interes public al cesiunii, asigurându-se și recuperarea integrală a creanțelor într-o 

perioadă de maxim 3 ani, similar unui plan de reorganizare. 

 Modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.86/2006 privind organizarea 

activității practicienilor în insolvență, cu modificările și completările ulterioare, în 

sensul stabilirii incompatibilității practicienilor (când sunt concomitent și 

administrator/lichidator judiciar la un debitor și la un creditor al său), acordarea 

posibilității de a opta pentru exercitarea unei singure calități, precum și efectele 

neîndeplinirii obligației de a ieși din starea de incompatibilitate în termenul prevăzut de 

lege, respectiv nulitatea actelor semnate de către acesta. 

 Se propun modificări care vizează necesitatea asigurării fondurilor alocate pentru 

cheltuielile specifice actului de justiție și cheltuielile de organizare și funcționare și de 

investiții ale Ministerului Justiției, în vederea desfășurării în bune condiții a activității a 

acestuia, inclusiv pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții 

Reale Mobiliare. 

 Prin Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 

privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative a fost redusă cota de TVA de la 19% la 5%,cu aplicabilitate de la data de 13 

ianuarie 2019,  pentru următoarele operațiuni: 

 Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii 

înguste în scop turistic sau de agrement; 

 Transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, 

telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement; 

 Transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau 

de agrement; 

 Transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement. 

 Prin Legea  nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

au fost promovate următoarele măsuri: 

 Modificarea momentului de la care este permisă ajustarea bazei de impozitare a TVA în 

cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa 

ca urmare a falimentului beneficiarului, de la data finalizării falimentului clientului (data 

pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația 

insolvenței, hotărâre rămasă definitivă/definitivă și irevocabilă), la data inițierii 
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falimentului clientului (data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis 

intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența); 

 Modificarea condițiilor pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de 

locuințe, respectiv limitarea acestora la suprafața utilă de maximum 120 m2și valoarea 

de maximum 450.000 lei, fără celelalte condiții suplimentare prevăzute de lege anterior. 

Astfel, a fost eliminată condiția ca terenul pe care este construită locuința să nu 

depășească 250 m2, precum și condiția cu privire la achiziționarea unei singure locuințe 

supuse cotei reduse de TVA. 

 Prin Legea nr.285/2018 pentru modificarea art.453 lit.b) din Codul fiscal, în definiția 

clădirii au fost incluse și construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor 

eoliene. 

Alte impozite directe în domeniul resurselor naturalepentru anul 2018 

 S-a prorogat termenul din Ordonanța Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri 

speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.  

 Prin aprobarea ca lege, Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului 

asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din 

sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare stabilește un impozit 

permanent pentru operatorii din acest sector de activitate. 

 Prin aprobarea  Legii nr. 256/2018 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare 

pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere offshore s-a instituit un impozit asupra veniturilor 

suplimentare offshore obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele 

offshore. 

 

Măsuri în sfera de cuprindere ANAF 

Sprijinirea conformării voluntare 

 În  anul  2018 gradul  de conformare voluntară la plată față de anul 2017, a crescut cu 

un  punct procentual (de la 85,44% la 86,44%), iar gradul de conformare voluntară la declarare 

în anul 2018 a fost de 94,44% față de 95,57% în anul 2017. 

În vederea creșterii gradului de conformare voluntară, în domeniul inspecției fiscale, în 

perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost emise un număr total de 27 soluții fiscale 

individuale anticipate,  fiind emise și 13 decizii de respingere pentru cererile de emitere a unor 

soluții fiscale individuale anticipate.  Totodată, au fost emise 3 acorduri de preț în avans 

unilateralși soluționate 5 proceduri amiabile. 

În vederea creșterii conformării voluntare, în domeniul asistenței contribuabililor, a fost 

actualizată și publicată pe site „Broșura privind procedura de aplicare și contravențiile care intră 

sub incidența  Legii prevenirii nr. 270/2017”.  De asemenea, au fost organizate 1.273 întâlniri 

la care au luat parte aproximativ 24.000 de contribuabili. Totodată, pe pagina de Facebook, au 

fost publicate 84 de postări care conțin  anunțuri privind desfășurarea sesiunilor de asistență și 

sesiunile efectiv desfășurate privind modalități de îndeplinire a obligațiilor fiscale de declarare 

și de plată, impactul postărilor și al sesiunilor fiind de 1.458.354 persoane. 

În vederea stimulării conformării la plată, s-a elaborat un document prin care utilizatorii 

serviciului  Spațiul  Privat  Virtual  au  fost  înștiințați cu privire la posibilitatea de a beneficia 

de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale. Documentul a fost transmis contribuabililor prin 
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Spațiul  Privat  Virtual  în luna decembrie 2018, contribuabili care figurau înscriși  în evidențele 

fiscale cu obligații de plată care depășeau cuantumul sumelor prevăzute de art. 184, alin. 7 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv 500 lei în cazul persoanelor 

fizice și 5000 lei în cazul persoanelor juridice. 

Prin documentul transmis, contribuabilii au fost informați cu privire la posibilitatea și 

condițiile necesare pentru a beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale. 

 

Situația transmiterii documentului se prezintă astfel: 

Tip contribuabil Număr scrisori 

Persoane fizice identificate prin CUI 2.992 

Persoane fizice identificate prin CNP / NIF 44.493 

Persoane juridice 56.196 

Total 103.681 

 

Îmbunătățirea relației cu contribuabilii 

În vederea creșterii calității serviciilor destinate contribuabililor, începând cu 1 august 

2018 a fost introdus un portofoliu cuprinzător de standarde (cantitative) de oferire a serviciilor 

la sediile unităților fiscale în cadrul unităților fiscale subordonate DGRFP Brașov, aceste 

standarde fiind prezente în cadrul unităților fiscale subordonate DGRFP Galați și DGRFP Cluj 

Napoca de  la  1 noiembrie 2016, respectiv 1 septembrie 2017.  De asemenea, ca urmare a 

actualizării datelor comunicate de structurile teritoriale, în 78 de unități fiscale interacțiunea cu 

contribuabilii se desfășoară exclusiv prin intermediul “ghișeului unic”. 

În toate unitățile fiscale teritoriale a fost implementat conceptul de ”self-service” care 

presupune instalarea unui calculator în spații dedicate pentru a fi utilizate de către contribuabili, 

cu asistență din partea personalului ANAF, în vederea educării acestora în utilizarea serviciilor 

la distanță. În perioada aprilie – decembrie 2018 s-au înregistrat, la nivel național, un număr de 

45.361  utilizări. 

 

Activitatea de inspecție fiscală 

În perioada ianuarie – decembrie 2018, organele de inspecție fiscală au efectuat un 

număr de 40.952 verificări (inspecții fiscale, controale inopinate, controale încrucișate, 
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cercetări la fața locului) la contribuabili persoane juridice și fizice, din care 25.719 inspecții 

fiscale, urmare cărora: 

 Au fost stabilite obligații fiscale de plată suplimentare (principale și accesorii) în 

valoare totală de 5.997,1 mil. lei (5.868,1 mil. lei reprezintă obligații fiscale 

principale); 

 Au fost aplicate 4.424 amenzi în valoare totală de 9,5 mil. lei; 

 Au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 1.408 sesizări, pentru un 

prejudiciu total de 1.345,4 mil. lei; 

 Au fost instituite 1.624 măsuri asigurătorii în valoare de 1.296mil. lei; 

 A fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 2.874,8 mil. lei. 

În cadrul inspecțiilor fiscale ce au vizat verificarea dosarului prețurilor de transfer, au 

fost stabilite obligații fiscale de plată suplimentare (principale și accesorii) în valoare totală de 

138,1 mil. lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 218,5 mil. lei. 

În vederea creșterii sumelor stabilite suplimentar prin analiza dosarului prețuri de 

transfer în cadrul inspecțiilor fiscale desfășurate în principal la entitățile bancare, a fost 

finalizată achiziția bazei de date Loan Connector - DealScan, astfel ANAF are în prezent acces 

la informații privind împrumuturile încheiate între entități independente, împrumuturi 

interbancare, împrumuturi încheiate în regiunea României / Europei de Est + Rusia / Europei 

de Vest și să permită selecționarea acestora după ratingul de credit al beneficiarului, tip 

industrie, monedă, data acordării, etc. 

Totodată în vederea asigurării aplicării unitare a legislației în domeniul prețuri de 

transfer și a recomandărilor OCDE sunt solicitate și monitorizate semestrial informații cu 

privire la dosarele prețurilor de transfer aflate în analiză în cadrul inspecțiilor fiscale din toată 

țara, urmând ca după analizarea acestora să fie emise recomandări cu privire la aplicabilitatea 

Liniilor Directoare OCDE.  

 

Activitatea în domeniul antifraudei fiscale 

În anul 2018, urmare verificării unui număr de 48.601 contribuabili, au fost 

stabilite/cuantificate prejudicii aferente actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 
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penală și sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări) în sumă totală de 1.234,3 mil. lei 

(echivalentul a 262,6 mil. EUR). 

Din total sume stabilite, 82,3% reprezintă prejudicii aferente actelor de sesizare înaintate 

organelor de urmărire penală, în timp ce sancțiunile contravenționale (amenzi și confiscări) 

reprezintă 17,7%.  

La nivelul structurii de antifraudă fiscală au fost identificate și instrumentate, pe baza 

analizei de risc și în cadrul cooperării interinstituționale, fenomene de fraudă fiscală cu 

implicații fiscale negative semnificative asupra bugetului statului.  

Urmare verificărilor specifice, în perioada de referință, au fost înaintate organelor de 

urmărire penală 328 acte de sesizare pentru un prejudiciu total estimat de 1.015,8 mil. lei 

(echivalentul a 216,1 mil. EUR).  

Valoarea actelor de sesizare care înregistrează prejudicii mai mari de 1 mil. lei reprezintă 

94,6% în total valoare prejudicii stabilite prin actele de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală în anul 2018. 

Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost 

instituite 254 măsuri asigurătorii în sumă de 262,2 mil. lei (echivalentul a 55,8 mil. EUR). 

Pe linia prevenirii evaziunii fiscale și fraudei fiscale și vamale au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale în valoarea totală de 218,5 mil. lei (echivalentul a 46,5 mil. EUR), 

reprezentând amenzi contravenționale și confiscări de bunuri, sume de bani în numerar și 

venituri a căror proveniență a fost considerată ilicită. 

De asemenea, s-a dispus suspendarea activității unui număr de 615 operatori economici, 

din care 487 în principal pentru abateri de la prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (346 suspendări pentru 

nedotare aparate de marcat electronice fiscale, 141 suspendări pentru neutilizare aparate de 

marcat electronice fiscale) și 128 pentru abateri de la prevederile Legii nr. 227/2015. 

 

Activitatea în domeniul vamal 

În anul 2018, au fost depuse și prelucrate 659.157 declarații vamale de punere în liberă 

circulație a mărfurilor, fata de 599.512 in anul 2017, în 12 luni de activitate fiind stabilite 

drepturi de import și alte taxe (inclusiv TVA amânat) în cuantum de 18.968,64 mil. lei, fata de 

15.610,80 mil. Lei in anul 2017.  

În domeniul mișcărilor în regim suspensiv de accize, în anul 2018 au fost gestionate în 

aplicația EMCS-RO un număr total de 180 903 documente administrative electronice e-DA  (86 

807 e-DA inițiate și 94 096 e-DA primite) iar in anul 2017 au fost înregistrate 181.875 

documente administrative electronice de însoțire a mărfurilor accizabile e-DA (88.455 e-DA 

inițiate și 93.420 e-DA primite). 

În activitatea de supraveghere în domeniul vamal şi al produselor accizabile, în anul 

2018 au fost constatate 3.121 fapte contravenționale, comparativ cu 2.805 fapte 

contravenționale in anul 2017  sancționate conform legislației în vigoare cu amenzi în cuantum 

de 12,3 mil. lei in anul 2018 comparativ cu 12,8 mil. lei in anul 2017 și 428 fapte infracționale 

pentru care au fost întocmite sesizări penale înaintate organelor de cercetare penală  comparativ 
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cu 415 sesizări penale in anul 2017. Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri exceptând 

țigaretele este de 53,6 mil. lei in anul 2018 comparativ cu 52,1 mil. lei in 2017 . 

În activitatea de control ulterior au fost derulate, în anul 2018, un număr de 105.178 

acțiuni de control  ulterior şi reverificări declarații vamale, fata de  96.282 în 2017, suma totală 

constatată suplimentar fiind de 76,9 mil. lei, fata de 121,8 mil. lei în 2017. 

În domeniul combaterii traficului ilicit cu țigarete și produse din tutun, echipele de 

supraveghere si control vamal de la nivel central, regional și local, au reținut în vederea 

confiscării  în anul 2018 un număr de aprox. 45,3 mil. buc. țigarete, comparativ cu 61,8 mil. 

buc. țigarete în anul 2017. 

Întâlniri cu organizații și practicieni în domeniul vamal 

Reprezentanți ai Direcției Generale a Vămilor au participat în Bruxelles la 

întâlniri/reuniuni/grupuri de lucru la nivel internațional pe domenii specifice, cum ar fi: 

legislație vamală generală, regimuri speciale, evaluarea în vamă a mărfurilor, vămuirea 

centralizată, statut vamal și tranzit, vama electronică, integrarea și armonizarea datelor, datorie 

vamală, tehnologii  de detecție,  criteriile de risc financiare, managementul riscurilor ș.a.. De 

asemenea,  au participat la întâlniri/reuniuni/grupuri de lucru pe următoarele domenii: EMCS, 

AEO, WPCU, CCWP, CIS+CUSTOMS, managementul riscurilor, combaterea  

contrabandei/fraudelor vamale.  

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoane desemnate din cadrul DGV asigură presedinția 

grupurilor Working Party on Customs Union și Customs Cooperation Working Party. 

În anul 2018 au avut loc întâlniri cu mediul de afaceri în vederea  identificării 

problemelor cu care se confruntă în aplicarea procedurilor simplificate de vămuire și pentru a 

prezenta avantajele utilizării documentului electronic de transport ETD, cu valoare de declarație 

de tranzit ca urmare a schimbărilor legislative.  

Alte subiecte de interes general, dezbătute în cadrul întâlnirilor cu marii operatori 

economici au avut în vedere reevaluarea autorizațiilor emise anterior datei de 1 mai 2016, 

garanțiile globale și utilizarea sistemului european de Decizii Vamale.  

De asemenea, a fost elaborat planul național de reevaluare a autorizațiilor și a fost 

demarat procesul de reevaluare, conform calendarului stabilit, pentru toate cele 9 tipuri de 

autorizații a căror valabilitate încetează la data de 1 mai 2019, pentru a se stabili dacă societățile 

îndeplinesc noile condiții prevăzute în legislația vamală unională.  La nivel național continuă 

procesul de reevaluare pentru autorizațiile acordate în temeiul regulamentului (CEE) 

2.913/1992 al  Consiliului  sau a Regulamentului (CEE) 2.454/1993 al Comisiei. Rezultatul 

procesului de reevaluare constă în revocarea autorizațiilor acordate în temeiul Codului vamal 

comunitar și a dispozițiilor de aplicare ale acestuia și, după caz, acordarea de noi autorizații în 

conformitate cu criteriile prevăzute de  Codul vamal al Uniunii. 

Activitatea de verificare a situației fiscale personale 

În perioada ianuarie – decembrie 2018 programele de îmbunătățire a conformării fiscale 

voluntare a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM) și a persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF) 

au avut la bază următoarele obiective: 

 Continuarea și dezvoltarea programului de conformare a PFAM prin derularea unor 

proiecte specifice de îmbunătățire a conformării fiscale voluntare (comunicare cu 

contribuabilii, programe de notificare privind declararea veniturilor și comunicare 
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publică) și efectuarea de verificări a situației fiscale personale pe baza analizei de 

risc; 

 Continuarea și dezvoltarea programului de verificare a situației fiscale personale prin 

utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor la nivel național pentru toate 

categoriile de persoane fizice care prezintă risc fiscal (PFRF).   

Pentru atingerea acestor obiective, în perioada ianuarie – decembrie 2018,  au fost 

întreprinse următoarele acțiuni: 

 Efectuarea verificărilor situației fiscale personale cuprinse în programele de activitate ale 

serviciilor de verificări fiscale, precum și a verificărilor fiscale prealabile documentare 

aflate în curs. 

 În anul 2018 au fost finalizate 12 verificări fiscale prealabile documentare existente în 

planul de activitate la 01.01.2018, din care în 6 cazuri s-a dispus începerea verificării situației 

fiscale personale, iar în 6 cazuri procedura a încetat, nefiind îndeplinite condițiile pentru 

emiterea avizului de verificare și începerea verificării situației fiscale personale. 

 De asemenea, în această perioadă au fost finalizate 184 acțiuni de verificare a situației 

fiscale personale și inspecții fiscale parțiale (pentru 118 dintre acestea fiind emise decizii de 

impunere, iar pentru 66 fiind încheiate decizii de încetare). 

 Urmare acestor acțiuni de control au fost constatate venituri suplimentare/nedeclarate 

în valoare totală de 336.307.772 lei, din care: 

 20.616.063 lei – PFAM; 

 315.691.709 lei – PFRF. 

 Prin deciziile de impunere emise în această perioadă au fost stabilite creanțe fiscale în 

sumă totală de 87.119.489 lei,  din care: 

 Impozit pe venit suplimentar: 53.581.195 lei; 

 Accesorii: 33.538.294 lei. 

 În anul 2018 au fost desfășurate controale fiscale (verificări ale situației fiscale 

personale și inspecții fiscale parțiale) cu privire la impozitul pe venit aferent unui număr de 410 

persoane fizice. 

 Ca urmare implementăriimăsurii de monitorizare a gradului de colectare a sumelor 

stabilite prin deciziile de impunere emise de D.G.C.V.P.F., concretizată prin circulara nr. 

A_VEF_6423/06.12.2017, potrivit raportărilor primite de la organele fiscale de administrare în 

anul 2018 și verificărilor întreprinse au fost încasate obligații fiscale în sumă de 16.229.016 lei, 

aferente atât deciziilor de impunere emise în anul 2018, cât și deciziilor de impunere emise 

anterior.  

 Reluarea Programului de notificare pentru veniturile obținute din străinătate 

 În luna iunie a fost finalizată lista persoanelor propuse pentru includerea în Programul 

de notificare amiabilă. În luna iulie 2018 au fost expediate un număr de 329 notificări către 

persoanele fizice cu averi mari, iar în luna noiembrie au fost expediate un număr de 309 
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renotificări, prin care se aduce la cunoștința acestora obligațiile fiscale pe care le au în situația 

obținerii de venituri impozabile din străinătate 

 

 Măsuri în domeniul achizițiilor publice (ANAP)  

În luna mai 2018 a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2018 

pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achizițiilor publice,  pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a 

reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor publice.  

A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr.419/2018 din 8 iunie 2018  pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică,  a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.  

A fost aprobată Ordonanța de urgență nr. 46/2018 privind  înființarea, organizarea și 

funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate ca unitate de achiziții 

centralizate. Ca urmare a înființării acesteia, se preconizează diminuarea cheltuielilor cu 

bunurile și serviciile care se vor achiziționa centralizat cu procente variabile, între 10% și 50%. 

A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea și 

funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. 

Începând cu 15.06.2018 a intrat în vigoare noua modalitate de control ex-ante, prin care 

ANAP își dorește reducerea substanțială a termenelor de evaluare a ofertelor, concomitent cu 

creșterea gradului de calitate și responsabilitate al verificărilor, în conformitate cu  prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 419/2018. 

În luna iunie 2018 a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 55/2018 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, având în vedere 

necesitatea asigurării aplicării efective a prevederilor OUG nr. 114/2011 precizată anterior,  în 

condițiile intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,  a 

Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016,  cu 

modificările și completările ulterioare,  și a Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În contextul  promovării  și implementării practicilor pentru dezvoltarea durabilă, a fost 

elaborat și aprobat prin Ordinul comun al ANAP – Ministerul Mediului  nr. 1068/1652/2018 

din 4 octombrie 2018 Ghidul de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime 
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privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la 

nivelul caietelor de sarcini. 

A continuat implementarea proiectului SIPOCA 45 – “Creșterea capacității 

administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile  pentru  implementarea 

Strategiei naționale în domeniul achiziții publice”, respectiv dezvoltarea unor noi indicatori 

aferenți sistemului național de achiziții publice, reforma sistemului de control ex-ante, creșterea 

capacității administrative a autorităților contractante, centralizarea achizițiilor publice din 

administrația centrală.  Etapa a treia a ghidului operațional interactiv on-line  care include 

documentații de atribuire standard, bune practici și îndrumări metodologice este în curs de 

finalizare. 

În scopul creșterii transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice, 

respectiv pentru aplicarea unitară a normelor și procedurilor de achiziții publice au fost inițiate 

demersurile necesare pentru un nou proiect cu finanțare prin POCA – cu titlul” Sprijin în 

implementarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice prin consolidarea 

capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” . 

 

 Măsuri pentru prioritizarea investițiilor publice 

Conform prevederilor art. 45 alin (1) din O.U.G. nr.88/2013, Ministerul Finanțelor 

Publice are obligația de a prezenta Guvernului, spre aprobare, rezultatele prioritizării. Astfel, 

Ministerul  Finanțelor  Publice  elaborează  proiectul  de memorandum ce conține anexat lista 

proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate. 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/20134 și Normelor metodologice privind 

prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative5, ordonatorii principali de credite 

aplică principiile și criteriile de prioritizare tuturor proiectelor de investiții publice 

semnificative noi și în continuare și prezintă  Ministerului Finanțelor Publice listele proiectelor 

de investiții publice semnificative prioritizate.  

Principiile și criteriile care stau la baza procesului de prioritizare se referă la 

oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale, justificarea 

economică și socială, suportabilitatea și sustenabilitatea financiară, aranjamentele pentru 

implementare/performanța în implementare și perioada rămasă până la finalizarea proiectului 

de investiții publice, pentru proiectele în continuare. 

În data de 10 octombrie 2018 Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor 

Publice, memorandumul cu tema „Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de 

investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a 

proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019”.  Memorandul a fost transmis ordonatorilor 

principali de credite care implementează respectivele proiecte de investiții publice imediat după 

aprobare. 

Potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) din O.U.G. nr. 88/2013, ordonatorii principali de 

credite au obligația de a reflecta rezultatele prioritizării, așa cum au fost acestea aprobate de 

                                                 
4Privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.25/2014, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 88/2013. 
5Aprobate prin H.G. nr. 225/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
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către Guvern, în proiectele bugetelor proprii și de a respecta un mecanism specific de bugetare 

pentru proiectele de investiții publice semnificative prioritizate. 

În plus, în data de 24 mai 2018 Guvernul a adoptat proiectul de Hotărâre pentru 

modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de 

investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 (H.G.nr. 363/2018), iar 

ulterior, în temeiul acestor prevederi, ministrul finanțelor publice a emis ordinul nr 3903/2018, 

care stabilește, printre altele, și conținutul-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare 

a proiectelor de investiții publice semnificative. 

 

 Măsuri de stimulare a economisirii și investirii 

 1. Emiterea de titluri de stat pe termen mediu și lung pentru populație 

La nivelul MFP a fost creat cadrul legal, procedural și operațional pentru introducerea 

noului instrument de emisiune de titluri de stat destinate populației „Centenar” prin intermediul 

unităților operative ale Trezoreriei statului și prin rețeaua de subunități ale Companiei Naționale 

Poșta Română. Astfel, prin OUG nr. 44/2018 au fost aprobate completări  la  OUG nr. 64/2007  

privind  datoria publică, iar  normele metodologice la datoria publică au fost de asemenea 

completate cu prevederi similare legate de distribuția titlurilor de stat prin Compania Națională  

Poșta  Română (CNPR)  (normele metodologice au fost aprobate în ședința de Guvern din 8 

iunie 2018). 

Emisiunile de titluri de stat pentru populație emise în formă dematerializată, cu valoarea 

nominală de 1 leu (în scopul creșterii accesului populației la acest instrument), cu rata fixa a 

dobânzii,  au putut fi cumpărate  de toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani de la 

orice unitate a  trezoreriei statului sau oficiu poștal a CN Poșta Română. Rata de dobândă este 

fixă, anunțată la începutul perioadei de subscriere prin prospectul de emisiune si stabilită la 

nivelul randamentelor titlurilor de stat din piața secundară. De asemenea, veniturile aferente 
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deținerii acestora sunt neimpozabile. Titlurile de stat sunt tranzacționabile și pot fi răscumpărate 

în avans. 

Volumul indicativ anunțat pentru acest instrument de datorie, aferent anului 2018 a fost 

de 4 miliarde lei, iar volumul total atras in anul 2018 a fost de 2 miliarde lei prin următoarele 

emisiuni: 

 

 Prima emisiune s-a derulat în perioada 15 iunie - 6 iulie 2018: 

 Caracteristici: 

- Valoarea unui titlu de 1 leu; 

- Maturitate de 5 ani; 

- Dobândă anuală de 5%; 

- Destinate exclusiv populației. 

 Au fost subscrise titluri in valoare de 786.225.634 lei, din care: 

- Prin trezorerii: 644.269.745 lei (număr de investitori 14.756); 

- Prin Poșta Română: 141.955.889 lei (număr de investitori 4.946). 

 A doua emisiune s-a derulat în perioada 1 august – 24 august 2018: 

 Caracteristici: 

- Valoarea unui titlu de 1 leu; 

- Maturitate de 3 ani; 

- Dobândă anuală de 4,5%; 

- Destinate exclusiv populației. 

 Au fost subscrise titluri in valoare de 431.191.315 lei, din care: 

- Prin trezorerii: 357.990.422 lei (număr de investitori 8.189); 

- Prin Poșta Română: 73.200.893 lei (număr de investitori 2.038). 

 A treia emisiune s-a derulat în perioada 26 noiembrie – 21 decembrie 2018: 

 Caracteristici: 

- Valoarea unui titlu de 1 leu; 

- Maturitate de 2 ani; 

- Dobândă anuală de 4,5%; 

- Destinate exclusiv populației. 

 Au fost subscrise titluri in valoare de 855.375.478 lei, din care: 

- Prin trezorerii: 732.054.507 lei (număr de investitori 17.814); 

- Prin Poșta Română: 123.320.971 lei (număr de investitori 4.496). 

  

 2. Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor 

Prin Legea nr. 209/2018 s-a aprobat  OUG  nr.110/2017 privind Programul de susținere 

a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM  INVEST  ROMÂNIA Programul prevăzut este un  

program  multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării IMM-urilor, prin carese are în 

vedere acordarea de garanții de stat, prin intermediul FNGCIMM, pentru creditele bancare 
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pentru capital de lucru și credite de investiții contractate de IMM-uri. Procentul de garantare 

este de 50% din valoarea finanțării, cu excepția proiectelor de centre de agrement/investiții în 

activități de producție, servicii și inovare cu o valoare maximă a finanțării garantate de către 

stat de 1.250.000 lei  pentru care procentul de garantare este de 80%.  

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui 

beneficiar este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui 

beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea 

capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. 

Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și de 

maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Liniile 

de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni. 

Principalele avantaje ale Programului sunt: 

 Eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în accesarea creditelor, 

și anume lipsa garanțiilor; 

 Stimularea instituțiilor de credit în crearea de produse de finanțare care să se adreseze 

unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea unui produs de garantare 

în nume și cont stat; 

 Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăților existente, cât 

și prin stimularea înființării de noi întreprinderi mici sau mijlocii.  

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin Hotărâre de 

Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a 

plafoanelor anuale și garanțiilor se vor stabili prin normele metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență.  Normele de implementare sunt în prezent revizuite de către MFP în 

colaborare cu FNGCIMM, urmare  a observațiilor primite de la Asociația Română a Băncilor, 

urmând a fi transmise Guvernului spre aprobare. 

 

 3. Înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții 

În data de 15 noiembrie 2018 Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 100 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

fondurilor suverane de dezvoltare și investiții.  În prezent proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență Guvernului nr. 100 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții se afla la Senat, spre dezbatere 

și aprobare, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Obiectivul Fondurilor suverane de dezvoltare și investiții îl reprezintă dezvoltarea și 

finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și 

sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor 

fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singure sau împreună cu alți investitori 
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instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât și 

administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.  

Urmare aprobării de către Guvern a OUG nr. 100/2018, se afla in curs de elaborare 

proiectul de HG privind organizarea si funcționarea FSDI. 

 

 4. Înființarea unei Bănci de Dezvoltare și Investiții  

La nivelul Ministerului Finanțelor Publice se află în derulare proiectul privind 

înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României (BND), cu finanțare din partea Comisiei 

Europene, prin Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale. 

Până în prezent au fost finalizate primele 2 componente ale proiectului, proiectul 

continuând cu cea de-a treia componenta, respectiv implementarea studiului de fezabilitate 

pentru Banca Națională de Dezvoltare, care va cuprinde inclusiv descrierea detaliată a 

elementelor necesare ce vor fi incluse în legislația primară și secundară de înființare a acesteia.  

Ministerul Finanțelor Publice se afla in proces de elaborare a  cadrului legal privind 

înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare. 

 

 5. Programul „Investește în tine” 

Programul guvernamental "Investește în tine" are ca obiect facilitarea accesului la 

finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși 

în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către 

Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  De 

asemenea, programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, 

dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie 

și/sau specializare profesională. 

Principalele caracteristici ale programului guvernamental "Investește în tine" sunt 

următoarele: 

 Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 

40.000 lei, în proporție de 80% de către stat prin Fondul Național de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de 
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Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în 

suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului. 

 Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul 

este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului. 

 Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. 

 Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind 

educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.  

 În prezent programul se derulează prin CEC Bank,  numărul cererilor depuse fiind 2.588 

cu o valoare cumulată de 88,781,570 lei.  

 Au fost emise 1.141 garanții, valoarea totală a garanțiilor emise  la 31.12.2018 fiind 

31.357.792 RON. 

 Începând cu 2019, programul se va derula și prin intermediul agențiilor Băncii 

Transilvania, convenția cu această instituție de credit fiind semnată. 

 Și-au manifestat intenția de a derula Programul, Banca Comercială Română S.A și 

Raiffeisen Bank. 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) din OUG nr.50/2018 privind 

implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“ plățile de dobândă 

pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a 

garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și 

Prognoză. 

 

 

 

 6.  Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior  

Centenar" 

Programului guvernamental "gROwth – Contul individual de economii Junior 

Centenar" care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toți copiii din România 

a unui sprijin financiar, astfel încât, atunci când aceștia vor împlini vârsta de 18 ani să aibă într-

un cont o sumă de bani suficientă pentru educație, pregătire profesională sau pentru orice alte 

necesități vor avea. 

Programul își propune să stimuleze pe toți părinții, ca împreună cu statul, să contribuie 

la acest cont de economie al copiilor. În acest sens, prin OUG nr. 104/2018 s-a conceput un 
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mecanism extrem de simplu de deschidere a conturilor pentru fiecare copil din România, 

respectiv deschiderea automată la unitățile Trezoreriei Statului. 

Programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 

are ca obiect înființarea unui cont special de economisire sub forma de depozit și se adresează 

oricărui copil care  este cetățean român și nu a împlinit vârsta de 18 ani. 

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 

lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de 

minim 1.200 lei.  

Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepția sumelor 

reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. 

Prin ordonanță se prevede că  statul va depune în contul fiecărui copil o primă de stat 

de 600 lei, dacă părinții sau reprezentanții legali ai acestora depun o sumă minimă de 1200 lei. 

A doua modalitate de sprijin constă în acordarea de la buget a unei dobânzi de 3% pe 

an, dobândă stimulativă și constantă până la vârsta de 18 ani. 

Este de subliniat că s-a prevăzut ca de acest program să beneficieze și copii ocrotiți prin 

serviciile publice specializate, caz în care și depunerea minimă de 1200 lei va fi de la buget. 

Practic acești copii vor primi în contul deschis pe numele lor 1800 lei anual, până la împlinirea 

vârstei de 18 ani. 

Pentru acest program se preconizează a se efectua în cursul anului 2019 angajamente în 

valoare de 2 mil. lei și plăți în valoare de 2 mil. lei. 

 

 7. Programul  "gROwth - investim în copii, investim în viitor”  

Programul guvernamental are ca obiect susținerea financiară a investițiilor private în 

construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe cu profil sportiv. 

Susținerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din 

cheltuielile eligibile, cât și în garantarea de către stat a unei părți din creditul utilizat de către 

investitor pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil 

sportiv. 

Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizații 

neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale,  precum și Comitetul Olimpic și 

Sportiv Român, asociațiile și fundațiile, federațiile sau cluburile sportive care iau inițiativa 

construirii de grădinițe cu profil sportiv. 

Pentru construcția clădirii, înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil 

sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice ce poate fi acordat unui beneficiar este 

de maximum 500.000 euro. 

Ajutorul nerambursabil, plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat constituită în 

baza OUG nr. 114/2018, va fi suportat din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului 

General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. 

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare 

a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în 
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vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă 

credite în cadrul Programului. 

Pentru  Programul  "gROwth - investim în copii, investim în viitor" se preconizează a 

se efectua în cursul anului 2019 angajamente în valoare de 300 mil. lei și plăți în valoare de 20 

mil. lei. 

 

 8. Înființarea Fondului de Dezvoltare și investiții  

Fondul este înființat prin OUG nr. 114/2018 și este gestionat de Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză,  pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale în domenii prioritare principale si secundare, cum sunt: sănătate, 

educație,  apă – canalizare, rețea de energie electrica, și rețea de gaze, transport, drumuri, 

salubrizare, cultură, culte, sport si locuințe. De asemenea, Fondul se utilizează și pentru 

finanțarea proiectelor de investiții ale universităților. 

 Finanțarea acestor proiecte se asigura sub formă de granturi, acordate din Fond. Sursa 

de finanțare a fondului o reprezintăîmprumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului 

curent general al trezoreriei statului in limita sumei de 10.000 mil. Euro echivalent lei calculat 

la cursul de schimb al BNR la data intrării in vigoare a prezentului act normativ, pe un interval 

de 20 de ani. 

Investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea 

investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări. 

Unitățile/subdiviziunile administrative-teritoriale și universitățile beneficiare de 

granturi din Fond, au obligația de a restitui anual pe o perioada fixa de 20 de ani o sumă 

reprezentândcontribuția proprie la proiect. 

Prin acest Fond se preconizează a se finanța proiecte în cursul anului 2019 astfel: un 

plafon de împrumut în valoare de 5.000 mil. lei și un plafon de tragere de 500 mil. lei (credite 

bugetare). Pentru buna derulare a acestui program s-au prevăzut, de asemenea, sume pentru 

plata dobânzii aferente împrumuturilor acordate de către Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză, în  valoare de 100 mil. lei, precum și sume pentru rambursarea împrumuturilor în 

valoare de 200 mil. lei. 

  

 9. Înființarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și 

dezvoltarea stațiunilor balneare 

Programul este înființat prin OUG nr.114/2018 și este finanțat integral din bugetul 

Secretariatului General al Guvernului,  prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și 

Prognoză. Beneficiarii Programului stațiuni balneare sunt unitățile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, și  societățile  înființate în conformitate 

cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  iar sumele alocate se folosesc potrivit destinațiilor prevăzute de  OUG nr.114/2018. 

Profilul și conținutul activității în investițiile efectuate de către beneficiarii Programului 

stațiuni balneare vor fi menținute cel puțin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program;  
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în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit 

legislației în domeniul ajutorului de stat. 

Proiectele  de  investiții  efectuate în cadrul Programului stațiuni balneare trebuie să fie 

realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanțare. 

Pentru acest program se preconizează a se efectua în cursul anului 2019 angajamente în 

valoare de 400 mil. lei și plăți în valoare de 80 mil. lei. 

 

 10. Programul pentru persoanele cu dizabilități 

Acest program are la bază următoarele elemente: 

 Crearea unui fond anume dedicat pentru aceștia de 100 milioane lei anual; 

 Îmbunătățirea legislației specifice în concordanță cu solicitările rezultate în urma 

consultării asociațiilor; 

 Stimulente fiscale pentru activitatea ONG-urilor de profil. 

În sensul stimulării fiscale a activității ONG-urilor de profil, prin OUG nr.25/2018 

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, s-au introdus prevederi 

potrivit cărora: 

 Microîntreprinderile au posibilitatea de a scădea din impozitul datorat cheltuielile cu 

sponsorizarea efectuate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care 

sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, 

potrivit legii, în limita valorii reprezentând până la 20% din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor; 

 Entitățile nonprofit și unitățile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați 

cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, beneficiază de o cotă majorată de 

3,5% ce poate fi distribuită din impozitul pe veniturile persoanelor fizice. 

 

 11. Convenția de aderare la zona euro 2023-2024 

Dat  fiind  angajamentul  României de aderare la Zona Euro, în luna martie  2018 a fost 

înființată,  prin OUG nr. 24/2018, Comisia Națională de fundamentare a Planului național de 

adoptare a monedei euro.  Această  Comisie  a avut întâlniri  bilunare în intervalul aprilie  - 
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decembrie 2018 și a aprobat la finalul anului Planul național de adoptare a monedei euro și 

Raportul de fundamentare pe care se bazează acest plan. 

Planul național de adoptare a monedei euro stabilește acțiunile necesare pentru 

pregătirea economiei și societății românești în acest sens. 

Comisia Națională a avut ca atribuții principale:  

 Elaborarea Planului național pentru trecerea la moneda euro și a calendarului acțiunilor 

necesare pentru adoptarea monedei euro; 

 Evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergență;  

 Evaluarea cadrului legislativ în vigoare și pregătirea de noi proiecte legislative pentru 

introducerea monedei euro; 

 Pregătirea sistemului statistic național pentru actualizarea seriilor de date; 

 Monitorizarea pregătirii sistemelor naționale pentru trecerea la moneda euro, 

modificarea/compatibilizarea sistemului de plăți și a contabilității naționale;  

 Identificarea acțiunilor necesare și a entităților care să fie implicate în organizarea de 

campanii de informare a publicului larg privind adoptarea euro, dezvoltarea și 

actualizarea unor site-uri dedicate și înființarea de puncte infohelp-desk pentru cetățeni 

și companii; 

 Stabilirea și monitorizarea elementelor specifice, respectiv circulația paralelă a monedei 

naționale și a euro, precum și a afișării prețurilor în moneda națională și în euro; 

 Întocmirea rapoartelor de lucru periodice și transmiterea acestora către instituțiile 

implicate. 

În vederea fundamentării acțiunilor și măsurilor aferente Planului Național de adoptare 

a monedei euro, sub coordonarea Comisiei Naționale, au funcționat, pe perioada  patru grupuri 

tematice de lucru: 

 Grupul pentru finanțe publice, problematică monetară și stabilitate financiară; 

 Grupul privind reforma și modernizarea pieței muncii, a educației și sănătății; 

 Grupul responsabil cu aspectele legislative; 

 Grupul responsabil cu informarea publică și protecția consumatorilor. 

 Măsuri în domeniul ajutoarelor de stat 

 Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost reglementată 

prin HG nr. 421/2018  având ca obiective dezvoltarea cooperării cinematografice europene și 

internaționale, susținerea producătorilor de film, în vederea creșterii  producției  autohtone de 

film,  crearea de noi locuri de muncă în industriile creative și cele conexe, promovarea identității 

culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor  

cinematografice și  promovarea în circuitul mondial de valori și sprijinirea formării profesionale 

în domeniul industriei filmului.  

Schema se derulează până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii schemei sunt 

întreprinderile românești sau străine înregistrate și funcționând în conformitate cu prevederile 

legislației aplicabile în România sau în țara de origine, după caz, indiferent de caracterul 



74 

 

național sau internațional  al proiectului eligibil, care au obiect principal de activitate producția 

cinematografică, iar în cazul întreprinderilor române sunt înscrise în Registrul Cinematografic. 

Instrumentul de finanțare este constituit de:  

 Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile 

cu achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea 

proiectelor de film și producție de film în România precum și cu onorariile, salariile și 

alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului; 

 Alocări  financiare nerambursabile în cuantum 10%  peste alocarea de bază, cu condiția 

promovării turistice a unei zonei geografice, a unui oraș sau a României în cadrul 

aceleași producții cinematografice. 

De la lansarea sesiunii de deschidere a schemei până la finalul anului  2018 a fost depus 

un număr de 41 cereri de finanțare în valoare totală de 209,5 mil. lei, din care 19 au fost 

aprobate, valoarea ajutorului de stat aprobat ridicându-se la 147,3 mil. lei. Un număr de  16 

cereri de finanțare care au solicitat un ajutor de stat în valoare de 53,5 mil. lei se află încă în 

analiză. 

Proiectele cinematografice sunt în marea lor majoritate co-producții în parteneriat cu 

companii din România ceea ce înseamnă angrenarea capacităților autohtone în crearea unor 

produse culturale care vor intra în circuitul internațional.  Este de subliniat că  toate producțiile 

vor avea pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, precizarea: "Film realizat cu 

sprijinul Guvernului României". 

Obiectivele urmărite, odată cu introducerea acestui nou mecanism de sprijin, au fost 

atinse de Guvern care a reușit să aducă România în prim-planul lumii artistice promovând atât 

peisajele, tradițiile și valorile noastre naționale, cât și specialiștii care activează în industriile 

creative. 

Cuantumul creditelor de angajament pentru anul 2018 al schemei de ajutor de stat a fost 

de 60 de milioane de lei, dar prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr.101 din 23 

noiembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul 
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Oficial al  României,  Partea I, nr. 999/27.XI.2018,  acesta a fost suplimentat la 232 de milioane 

lei. 

Având în vedere și prevederile HG nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, se preconizează a se efectua în cursul 

anului 2019 angajamente în valoare de 233 mi. lei și plăți în valoare de 50.000 mii lei. 

 

 Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în 

economie  

Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, 

instituită prin H.G. nr. 807/2014, prevede următoarele: 

 Susținerea proiectelor de investiții de mare anvergură, cu efecte importante în economie, 

orientate spre domenii care pot fi sursa unui transfer de tehnologie semnificativ. 

 Favorizarea extinderii și diversificării activităților economice în regiunile mai puțin 

dezvoltate. 

 Stimularea investițiilor în tehnologii avansate și realizarea de produse inovative care 

conduc implicit la crearea de locuri de muncă înalt calificate. 

 Obținerea unui efect multiplicator în economie, prin antrenarea unor investiții conexe și 

dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii. 

Principalele beneficii ale schemei de ajutor de stat sunt: 

 Valoarea minimă a investiției a fost redusă până la nivelul de 1 mil. euro. 

 Se renunță la selecția pe bază de punctaj. Selecția se face pentru cererile care îndeplinesc 

criteriile șicondițiile de eligibilitate, de ex. valoarea minimă a investiției 1 mil. euro. 

 Depunerea cererilor de acord pentru finanțare se realizează continuu. 

 Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri și va fi structurat pe 3 mari categorii 

de active: (a) construcții; (b) mașini, utilaje, echipamente, linii tehnologice și (c) active 

necorporale. 

 Beneficiarul poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru 

finanțare, conform planului său de afaceri. 

 Beneficiarul trebuie să facă dovada că nu înregistrează debite restante la bugetul general 

consolidat al statului la momentul depunerii cererii de plată a ajutorului de stat. 

 Prima sesiune continuă de depunere a cererilor de acord pentru finanțare pe noul cadru 

legislativ îmbunătățit a fost deschisă în data de 10 septembrie 2018. 

Până la data de 31.12.2018 au fost depuse 62 de cereri de acord pentru finanțare. Din cele  

62 de cereri de acord pentru finanțare depuse, 31 de cereri de acord pentru finanțare au fost 

respinse, au fost emise 19 acorduri pentru finanțare, iar 12 cereri de acord pentru finanțare se 

află în analiză. 

 Pentru cele 19 acorduri  pentru   finanțare, valoarea totală a proiectelor de investiții este 

de 2.577,76 mil. lei iar valoarea ajutorului de stat aprobat este de 947,99 mil. lei. Proiectele de 
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investiții vor genera crearea de 3.573 noi locuri de muncă și contribuții la dezvoltarea regională 

în valoare de 1.037,27 mil.lei. 

Dintre societățile beneficiare de ajutor de stat, 8 au capital 100% românesc, iar o societate 

are capital mixt majoritar românesc. 

Din cele 12 societăți cu cereri de acord pentru finanțare aflate în analiză, 4 au capital 

100%  românesc, iar o societate are capital mixt majoritar românesc. 
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6. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI  ÎN DOMENIUL 
RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. COMERŢ ŞI RELAŢII 
INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

 

 

 În ceea ce priveşte Programul privind valorificarea durabilă a resurselor minerale prin 

diversificarea produselor finite - CUPRUMIN s-au realizat:  

1. creşterea concentraţiei de cupru peste valoarea de 18% în produsul final "concentrat" -  

conținut mediu Cu în concentrație a crescut 21,5%, având ca beneficii; 

- creșterea conținutului de cupru conduce la maximizarea profitabilității activității de 

exploatare și  preparare. 

- câștigul pentru Cuprumin se ridică la 2 milioane de euro pe an, ca efect a creșterii 

concentrației de cupru. 

2. valorificarea calcarului din cariera Pârâul Românesc - pentru anul 2018 au fost 

programate lucrări de exploatare în cantitate de 20.000 t de calcar cristalin necesar 

valorificării interne pentru supraînălțare și menținerea exploatării în siguranță a iazului 

de decantare, precum și valorificarea către terți. 

3. realizarea instalației de neutralizare a apelor acide - s-a adoptat soluția finală. Studiul de 

Fezabilitate și Proiectul Tehnic au fost contractate cu CEPROMIN Deva nr. contract 

4801/21.11.2017 și sunt în curs de elaborare. Termen de finalizare este 29.11.2018; 

4. realizarea sistemului de separare a apelor neutre de apele acide și a sistemului de 

transport lapte de var la stația de neutralizare. S-a ținut licitația pentru contractare -  

execuție. S-a solicitat CJ Alba autorizația de construire. Pentru emiterea acesteia este 

necesară intabularea terenurilor destinate construcției și aflate în administrarea 

 

Principalele realizări: 

 Dezvoltarea reţelei de energie electrică 

 Investiţii brownfield pentru ecologizarea a 3 mine de cărbune 

 Achiziţia „VestMoldTransgaz” din Republica Moldova 

 Dobândirea statutului de acţionar majoritar la Şantierul Naval Mangalia 

 Program privind promovarea proprietăţii intelectuale româneşti 

 Componentă a programului privind valorificarea resurselor minerale 
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societății. Operațiunea se află în derulare prin intermediul unei firme de avocatură 

specializate. 

 Programul Geologic la nivel național privind direcțiile de desfășurare a activității de 

cercetare geologică a resurselor minerale a fost aprobat prin Legea nr.27/2018. Normele de 

aplicare ale Legii nr.27/2018 sunt în curs de elaborare împreună cu specialiștii ANRM.  

 

 

 Industria națională de apărare 

 Pentru implementarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în contextul legislativ național în 

vederea revitalizării acestui sector strategic s-au elaborat, promovat și adoptat următoarele acte 

normative: 

 OUG nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind 

industria națională de apărare, precum și modificarea şi completarea unor acte 

normative – în vigoare de la 17 mai 2018. Prin această ordonanţă se clarifică modalitatea 

solicitării și acordării avizului specific al instituțiilor FSNA pe parcursul procedurii de 

autorizare și înscriere în Registru a operatorilor economici care desfășoară activități 

necesare realizării de produse militare, sensibile, strategice şi/sau să prestează servicii 

în legătură cu acestea. - Beneficiu: asigurarea continuității și simplificarea procedurii de 

autorizare și înscriere în Registru a operatorilor economici. 

- Rezultat: au fost procesate documentele și au fost autorizați și înscriși în Registru un 

număr de 39 operatori economici 

 HG nr. 281/2018 pentru modificarea unor acte normative – în vigoare de la 08 mai 2018, 

hotărâre prin care se reglementează accesul reprezentanților entităților componente ale 

Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare la ședințele acestuia și 

adaptarea procedurii de aprobare a decontului justificativ privind modul de calcul al 

drepturilor salariale la legislația fiscală actuală. 

- Rezultat: s-a realizat reglementarea accesului reprezentanților entităților componente 

ale Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare la ședințele acestuia 

și adaptarea procedurii de aprobare a decontului justificativ privind modul de calcul al 

drepturilor salariale la legislația fiscală actuală. 

 HG nr. 230/2018 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 

pentru operatorii economici din industria de apărare care desfășoară activități conform 

prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – în vigoare de la 24 

aprilie 2018. Această hotărâre are ca scop aprobarea numărului lunar de personal pentru 

anul 2018 care beneficiază de acoperirea drepturilor salariale și a contribuțiilor de 

asigurări sociale, dacă desfășoară activități indisolubil legate de producția sau comerțul 

cu armament, muniție și material de război, în perioada în care salariații sunt încadrați 

cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu 



79 

 

capital majoritar sau integral de stat și nu desfășoară activități de bază din lipsă de 

comenzi sau contracte. 

- Beneficii: Asigurarea protecției sociale a personalului specializat din industria 

națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau 

contracte 

- Rezultate: Asigurarea protecției sociale pentru anul 2018 a unui număr de 923 

angajați/lună, personal specializat din industria națională de apărare care nu a desfășurat 

activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte. 

- Resurse: s-au alocat 34.984 mii lei, din care s-au cheltuit 23.708,54 mii lei până la 1 

septembrie 2018. 

 Pentru dezvoltarea industriei naţionale de apărare s-a decis, printr-un acord de cooperare 

S. ROMAERO S.A. - Lockheed Martin – S.U.A., înființarea în România a unui Centru Regional 

de echipare și întreținere a elicopterelor Black Hawk pentru Europa Centrală. beneficiile acestui 

proiect sunt: 

 Implementarea și omologarea unor activități care vor asigura participarea pe termen 

lung a mai multor companii din  industria  națională  de  apărare  a  României  la  lucrări  

de  asamblare,  echipare, customizare  și  întreținere  a  elicopterului  multi-misiune  

Sikorsky  UH -60  Black  Hawk.  

 Centrul de la București va fi singurul autorizat de grupul Lockheed Martin pentru 

echiparea și întreținerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk în 

Europa Centrală. 

 Totodată, în acest semestru au fost autorizați și înscriși în registru operatorii 

economici care au capacități cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru 

apărare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată. 

 Susţinerea investiţiilor în infrastructura industriei naţionale de apărare, pentru 

atingerea standardelor şi calităţii necesare prin Ordonanță de Urgență – OUG nr.47/2017 prin 

care pentru anul 2018 s-a alocat de la bugetul de stat suma de 69.000 mii lei cu următoarele 

beneficii:  

 majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria 

națională de apărare, prin bugetul Ministerului Economiei, de 4 ori mai mare în 2018 

față de 2017. 

 creșterea capabilităților din inventarul industriei naționale de apărare 

 relansarea unor activități desfășurate de societățile din industria de apărare. 

 stimularea capacității de producție și a potențialului pentru noi contracte a societăților 

din industria de apărare.  

Unul dintre principalele obiective ale Ministerului este şi refacerea şi consolidarea 

legăturilor instituţionale între entităţile de cercetare, cele din industrie şi principalul beneficiar 

– Ministerul Apărării Naţionale.  

  În acest sens s-au desfăşurat prin intermediul structurilor Direcţiei Industria de Apărare, 

de-a lungul anului mai multe întâlniri şi şedinţe cu reprezentanţi ai Ministerul Cercetării şi 

Inovării, Ministerului Apărării Naţionale, Agenţia de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare, 

Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială ”Elie Carofil”, Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Societatea “Avioane” S.A. Craiova având ca subiect 
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emiterea unei Hotărâri de Guvern ce priveşte realizarea Programului Naţional Multianual 

“DEZVOLTARE A CAPABILITĂŢILOR TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE ALE 

AERONAVEI IAR-99”.  

 În acelaşi context s-a acţionat pentru realizarea Programului national de interes 

strategic ,,Transportor Blindat pentru Trupe 8x8 (TBT 8x8), materializat prin derularea 

contractului semnat între Agenţia de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare şi C.N. 

ROMARM S.A. - Uzina Automecanica Moreni S.A.  În cadrul Programului s-a realizat carcasa 

blindată care răspunde cerinţelor de protecţie impuse de beneficiar – MApN şi în perspectivă 

produsul final va fi de realizat de  societatea mixtă Romanian Military Vehicle Systems S.A., 

înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, între CN ROMARM SA – filiala 

Societatea Uzina Mecanică Moreni SA – 50% şi RHEINMETALL LANDSYSTEME GmbH – 

50%. 

 Până la omologarea produsului TBT 8x8 – AGILIS realizat de societatea mixtă 

menţionată, MApN va achiziţiona 227 buc. trasportoare şi derivate pe platforma Piranha 5, care 

se vor integra la Societatea Uzina Mecanică Bucureşti SA în colaborare cu General Dynamics 

European Land Systems – Mowag GmbH.  

Ca urmare a semnării Memorandumului de înţelegere, între Ministerul Economiei, C.N. 

Romarm – Filiala Uzina Mecanică Bucureşti şi General Dynamics European Land Systems – 

Mowag GmbH, în scopul colaborării pentru realizarea celor 227 de transportoare 8x8 şi derivate 

pe platforma PIRANHA 5, a Acordului de cooperare şi transfer de tehnologie între Filiala Uzina 

Mecanică Bucureşti S.A. şi General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH în 

scopul stabilirii liniilor directoare preliminare pentru cooperarea dintre părţi şi îndeplinirea de 

către GDELS Mowag a obligaţiilor privind transferul de tehnologie şi know-how, în 

conformitate cu prevederile HG 852/2017, Uzina Mecanică Bucureşti şi GDELS Mowag au 

procedat la realizarea unor acţiuni comune pentru pregătirea şi perfecţionarea parteneriatului. 

Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A dezvoltă prin forţe proprii două noi 

tipuri de aruncător de grenade mult mai performante faţă de tehnica actuală aflată în dotarea 

forţelor armate române. Primul model include o singură lovitură termobarică iar cel de-al doilea 

este în stadiul de prototip pentru primele trageri, neexistând un model similar de acest nivel 

în dotarea Armatei Române. 

 Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială 

 Activitatea de offset susţine în mod consecvent, de 12 ani de zile, industria naţională de 

apărare și securitate, prin derularea cu companii străine, de programe de compensare de tipul 
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investiţiilor, transferului de tehnologie, exportului de produse şi activităților legate de obiectul 

contractului de achiziţie care a generat obligația de offset.   

 Utilizarea offset-ului ca instrument eficient în vederea susţinerii industriei naţionale de 

securitate şi apărare este prevăzută de Strategia Industriei Naționale de Securitate din 

23.12.2013.   

 Activitatea Oficiului de Compensare constă în:  

 monitorizarea modului în care companiile străine îşi îndeplinesc obligațiile de offset; 

 identificarea căilor prin care se poate aduce maxim de beneficiu prin offset cu 

implementarea de proiecte strategice.  

 Printre beneficiarii români, companii de stat din industria de apărare, ai programelor de 

compensare, menționăm: Romaero, Avioane Craiova, UMB, Electromecanica si Tohan.   

 O altă dimensiune viitoare a activităţii Oficiului de Compensare o reprezintă 

promovarea cooperării tehnologice şi industriale cu parteneri străini din sectorul industriei de 

securitate și apărare. Oficiul de Compensare s-a implicat în activităţi de promovare a intereselor 

economice si strategice ale României prin participarea la evenimente la care au fost invitaţi 

mari furnizori de tehnică militară din lume.  

 Este important ca proiectele de offset, parte a strategiei naţionale, să fie promovate încă 

din stadiile incipiente ale negocierii contractelor de achiziţie publică care generează obligaţiile 

de offset. Astfel, se va putea alege acel contractant care nu numai că oferă cel mai bun produs 

din punct de vedere preţ - calitate dar care oferă şi cea mai bună ofertă de offset. În acest fel, 

România va avea două beneficii esenţiale care vor conduce la susţinerea securităţii naţionale.  

 Programele de offset, la nivel naţional, pot promova semnificativ interesele strategice 

ale României prin: 

 facilitarea transferului de tehnologie avansată; 

 creşterea competitivităţii industriei româneşti; 

 deschiderea de noi pieţe de export pentru produsele româneşti;  

 investiţii de capital străin; 

 dezvoltarea cooperării în domeniul cercetării; 

 crearea de noi locuri de muncă. 

 Se desfăşoară Programul “Centru de Excelenţă pentru Instruirea Personalului Navigant 

şi Tehnic” oferit de către Leonardo SpA Statului Major al Forţelor Aeriene în cadrul obligaţiei 

de offset asociată contractului de achiziţie a aeronavelor C-27J Spartan. Leonardo SpA asigură 

Statului Major al Forţelor Aeriene un centru integrat de training care găzduieşte simulatorul de 

zbor pentru aeronavele C-27J Spartan, Basic Maintenance Trainer, Modul VIP, Modul 

Medevac, Sistem de Stins Incendii la Sol şi alte echipamente necesare procesului de training. 

  

 Conformare la obligaţiile de mediu  

 S-a finalizat crearea unei instalații de umectare a materialului depozitat în iazul 

Boșneac, rezolvându-se astfel o problemă transfrontalieră de mediu prin evitarea deplasării de 
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către vânt a particulelor fine din iazul de preparare de la Moldova Nouă şi conformarea la 

deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Valoarea proiectului a fost de 7,5 milioane lei. 

 Transportul energiei electrice 

 S-au retehnologizat și dezvoltat stațiile electrice și liniilor electrice aeriene, cu finalizare 

în anul 2018 si cu o valoarea totală a principalelor obiective de investiții finalizate: 385,1 

milioane lei. cu următoarele beneficii: 

- Mărirea gradului de siguranță în funcționarea Sistemului Energetic Național și în 

alimentarea consumatorilor. 

- Reducerea congestiilor și a pierderilor tehnologice din sistem. 

- Reducerea costurilor de operare și de mentenanță a Rețelei Electrice de Transport. 

 Un alt proiect de investiţii se constituie din modernizarea staţiei 220 / 110 kV Dumbrava 

- etapa I prin înlocuirea la ambele nivele de tensiune 220/110 kV atât a echipamentului de înaltă 

tensiune cu unul de ultimă generație, cât și a echipamentelor de protecții și automatizare în 

vederea teleconducerii stației. Proiectul este în stadiu de implementare și execuție si are ca 

beneficii modernizarea rețelei electrice de transport existente, creșterea siguranței în 

funcționare a Sistemului Electroenergetic Național şi, prin implementarea automatizării și 

teleconducerii se reduc semnificativ costurile de exploatare.  

 Cu termen luna noiembrie 2018, proiectul de investiţii care constă în retehnologizarea 

stației 400/220/110/20kV Bradu a fost realizat prin înlocuirea echipamentelor vechi cu unele 

fiabile de ultimă generație. Carezultat al finalizării proiectului se vor obţine: 

 creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național și 

creșterea siguranței în alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici și 

industriali din zona județelor Argeș, Vâlcea și Dâmbovița.  

 întărirea rețelei electrice de transport, reducerea costurilor de operare și mentenanță 

şi reducerea consumului propriu tehnologic. 

 In stadiul de execuţie sunt lucrările la un alt proiect de investiţii: Trecerea la tensiunea 

de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad care completează 

inelul de 400 kV în zona de vest a țării.  Prima etapă a proiectului cuprinde extinderea stației 

de 400 kV Porțile de Fier (realizat), reabilitarea segmentului de linie Anina-Reșița (în curs de 

finalizare 2018) și realizarea unei noi linii de 400 kV în segmentul Porțile de Fier – Anina 

(termen 2020). De asemenea, această etapă include și realizarea stației 400/220/110 kV Reșița 

(termen 2021) şi are ca beneficii securizarea alimentării cu energie electrică a unei zone mari 

de consum, întărirea rețelei de transport în zona de sud-vest a țării și creșterea gradului de 

interconectare al României cu Serbia. 

 Prin Hotărâre de Guvern – HG nr.330/2018 se va finaliza, prin realizarea ultimului 

tronson, linia Electrică Aeriană de 400 kV Oradea–Bekescsaba de interconexiune cu  Ungaria. 

Linia s-a dat în folosință doar parțial, și anume tronsonul de dublu circuit, Nădab (RO) – 

Bekescsaba (HU): 60 de km, din care pe teritoriul României 22 de km, simultan cu Linia 

Electrică Aeriană de 400 kV Arad-Nădab. Tronsonul Oradea Sud – Nădab  are o lungime de 72 

km, simplu circuit A și este finalizat parțial. Investiția realizată până în acest moment pentru 

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Oradea – Bekescsaba are o valoare de peste 83 de milioane 

de lei.  

 Hotărârea de Guvern - HG nr. 805/2017 stabileşte proiectul liniei Cernavodă - Stâlpu 

ca fiind unul dintre cele şase obiective de investiții majore derulate de Compania Națională de 

Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, ca operator de transport și de sistem energie 
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electrică din România, care se regăsesc pe lista a treia a proiectelor de interes comun (PCI)  

privind infrastructura energetică,  adoptată în luna noiembrie a anului trecut de Comisia 

Europeană. Toate aceste proiecte contribuie la realizarea inelului național de 400kV, obiectiv 

inclus in programul de guvernare,  care duce la o creștere a siguranței în funcționare a SEN și 

la realizarea unui regim economic de funcționare a RET. Proiect este co-finanțat de Comisia 

Europeană, prin mecanismul Connecting Europe Facility. Valoarea Cofinanțării este de 27 de 

milioane de euro.  

 Transportul gazelor naturale 

 Programul de investiţii la gazoductul BRUA care asigură dezvoltarea capacității de 

transport gaze naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale 

și sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei.  Faza I (se lucrează la Stațiile de comprimare și 

la firul linear) este în implementare, iar valoarea estimată este de 548 milioane de Euro, din 

care Faza I se ridică la 479 mil. Euro şi are ca beneficii: 

 asigurarea curgerii bidirecționale între interconectările cu Ungaria și Bulgaria cu o 

capacitate de transport spre Ungaria de 1,75 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an 

spre Bulgaria la finalizarea Fazei I şi cu o capacitate de transport spre Ungaria de 

4,4 mld.mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria la finalizarea Fazei II. 

 creşterea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale. 

 Contractele atribuite și semnate pentru BRUA Faza I se ridică în prezent la aproximativ 

330 milioane de Euro. 

 Proiectul pentru crearea infrastructurii de transport gaze pentru realizarea legăturii între 

gazele naturale disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul BRUA este în derulare,  

asigurându-se  posibilitatea transportului gazelor spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările 

existente. Principalele beneficii ale proiectului sunt: 

 întărirea capacităţii de transport gaze naturale. 

 asigurarea transportului prin SNT a gazelor naturale ce urmează a fi produse în Marea 

Neagră cu posibilitatea dirijării gazelor naturale offshore spre Bulgaria și Ungaria prin 

interconectările existente Giurgiu–Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac–Szeged (cu Ungaria). 

 creşterea securităţii în aprovizionare cu gaze naturale pentru Europa şi România. 

 diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. 

 Valoarea estimată a proiectului este de 360,4 milioane euro, iar resursele alocate provin 

în proporţie de 50 % din surse proprii și 50% din surse atrase. 

 Proiectul de interconectare între Sistemul Național de Transport Gaze Naturale și Stația 

de Comprimare Jupa cu o valoarea estimată de 1,75 milioane euro investită din resurse proprii 
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se află în faza de finalizare a procedurilor de achiziție pentru lucrările de construcții și 

automatizări. Acest proiect are ca scop: 

 asigurarea curgerii bidirecţionale a gazelor între conducta BRUA și Sistemul Național 

de Transport Gaze Naturale. 

 îmbunătăţirea și flexibilitatea aprovizionării cu gaze a zonei de Vest aferentă Sistemului 

Naţional de Transport, mai ales pe timpul iernii când, datorită temperaturilor scăzute, 

cresc debitele consumate şi scade presiunea în sistem. 

 creșterea siguranței în exploatare a conductelor şi instalațiilor. 

 posibilitatea punerii în funcțiune a stației de comprimare Jupa anterior finalizării 

conductei de transport gaze naturale BRUA. 

 Proiectul de valorificare a potențialului conductelor Tranzit 1 și Onești - Șendreni - 

Isaccea - Tranzit 1 în vehicularea gazelor din Marea Neagră s-a derulat pe parcusul anului 2018,  

în prezent fiind finalizat. Beneficiile acestui proiect sunt: 

 asigură curgerii bidirecţionale a gazelor pe culoarul Oneşti - Șendreni - Isaccea - Negru 

Vodă şi parametrii de livrare solicitaţi de Bulgaria în punctul Negru Vodă. 

 îmbunătăţeşte aprovizionarea cu gaze a diferitelor zone aferente Sistemului Naţional de 

Transport, mai ales pe timpul iernii. 

 Construirea a două stații noi de măsurare gaze naturale în incintele Stațiilor de Măsurare 

Isaccea 1 (finalizare Proiect Tehnic octombrie 2018) și Negru Vodă 1(finalizare Proiect Tehnic 

– decembrie 2018) are o valoare totală de 21,7 milioane Euro din care: 11,2 milioane Euro – 
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modernizare SMG Isaccea 1 și 10,5 milioane Euro – modernizare SMG Negru Vodă 1 şi 

beneficii: 

 creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune. 

 asigurarea curgerii reversibile a gazelor naturale în stația de la Isaccea 1. 

 diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.  

 Un alt proiect de investţii este proiectul care prevede prelungirea interconectării 

existente (Iași – Ungheni) cu o conductă de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – 

Chișinău. Beneficiile acestuia constau în: 

 Asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a celei mai mari zone de consum gaze din 

Republica Moldova, municipiul Chișinău, din o sursă alternativă de gaze naturale.  

 Creșterea securității energetice a Republicii Moldova. 

 Alăturarea la rețeaua continentală europeană a operatorilor de transport gaze naturale 

(ENTSO-G). 

 Valoarea estimată a proiectului este de 76,4 milioane euro, iar resursele alocate provin 

în proporţie de 35 % din surse proprii și 65% din surse atrase. 

 S-a finalizat preluarea pachetului majoritar la Şantierul Naval Mangalia cu beneficii 

precum: 

 relansarea activității șantierului și redresarea situației financiare a șantierului. 

 redobândirea controlului asupra unui obiectiv de interes strategic. 

 protejarea forței de muncă specializată și stabilizarea socială la nivel local. 

 

 Investiţii publice tip greenfield pentru relansarea industriei metalurgice 

 Construcția unei noi uzine metalurgice la Zlatna este în curs de implementare şi  necesită 

o cantitate semnificativă de concentrat de cupru, aproximativ 100.000 – 150.000 tone.  Prin 

Memorandumul adoptat de către Guvernul Dăncilă s-a creat cadrul legislativ pentru preluarea 

acestor active.  Costurile proiectului sunt de aproximativ 150 de milioane de euro pentru 

dezvoltarea carierelor; aproximativ 250 de milioane de euro pentru uzina de la Zlatna. Prin 

aceste investiţii: 

 se creează o dezvoltare durabilă a zonei datorită volumului mare de rezerve de minereu 

de care dispune România. 

 vor fi create 950 – 1000 de locuri de muncă în zone defavorizate. 

 are loc reintegrarea în circuitul economic a forței de muncă la nivel local. 

 se redeschide un segment al economiei care poate utiliza materiile prime la nivel 

național. 

 valoarea producției finale de marfă se va ridica la aproximativ 165 de milioane de euro. 

 

 Program de utilizare a siturilor contaminate pentru investiţii tip brownfield 

 S-a finalizat în proporţie de 90% programul de investiţii privind reconstrucția 

suprafețelor pe care s-au desfășurat activități miniere, pentru a fi reintroduse în circuitul 
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economic. Au fost inventariate până în prezent 89 de situri contaminate. După reintroducerea 

în circuitul economic ele pot fi folosite pentru: crearea de alte activități industriale, agricultură 

și silvicultură.  

 

 Programul Național de Specializare Inteligentă 

 În cursul semestrului I 2018 au avut loc discuții cu reprezentanții Joint Research Center 

– Comisia Europeană, în scopul elaborării propunerilor pentru Planul de acțiune pentru 

implementarea strategiilor de specializare inteligentă, nivel regional și național; 

 În vederea asigurării resurselor financiare și umane pentru elaborarea Programului 

Național de Specializare Inteligentă a fost depusă o fișă de proiect pentru finanțare în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă, nr. 37188/30.03.2018, care este în curs de 

analiză la AMPOCA. 

 

 Reorganizare LAREX 

 Strategia de reorganizare Larex a pornit de la necesitatea de dezvoltare a activitatii 

laboratorului astfel incat sa poata  fi realizat un numar mai extins de analize de laborator avand 

ca temei analizarea solicitarilor pe piata din domeniu si luand in considerare domeniile de 

interes national cu incidenta asupra sigurantei si sanatatii consumatorilor, respectiv apa. In acest 

sens s-a parcurs un proces de identificare a potentialilor clienti si a fost realizata atat strategia 

de contractare a echipamentelor precum si procedura de achizitie a acestora. In momentul de 
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fata este in curs de derulare procedura de implementare a noilor echipamente, etalonarea 

acestora si achizitionarea materialelor consumabile necesare.  

 De asemenea, în curs de derulare se afla şi procedura de instruire a personalului şi 

validarea metodelor de efectuare a analizelor, precum şi etapa de acreditare a acestora de către 

RENAR.  

   

 Protecţia consumatorilor 

 Centre de informare pentru consumatori  

 Acest obiectiv a fost finalizat in intregime, respectiv au fost achizitionate dotarile 

prevazute in program si descrise in anexa, si anume: 

- 42 touchscreen-uri,  

- 8 aparate TV 

- 8 imprimante portabile 

- 8 laptopuri 

- 42 calculatoare 

- 41 imprimante 

 Acestea au fost repartizate pe regiunile/judetele pentru care au fost solicitate si instalate. 

In momentul de fata centrele de informare sunt operationale fiind deja inregistrate utilizari din 

partea consumatorilor. 

 Centrele functioneaza in cadrul Comisariatelor Regionale si Judetene pentru Protectia 

Consumatorilor, centre in care, alaturi de dotarea tehnica se afla si materiale informative 

distribuite.  

 Programul privind dezvoltarea si consolidarea consumatorilor 

o Soluţionarea alternativă a litigiilor 

Măsura a fost finalizată. Demararea activității de soluționare alternativă a litigiilor a 

putut fi posibilă numai după parcurgerea etapei de notificare de către Ministerul Economiei 

către Comisia Europeană a entității de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC. 

Ulterior notificării, entitatea SAL ANPC a fost inclusă în lista centrelor recunoscute să 

desfășoare aceasta activitate la nivel european. 

o Programul privind dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor 

 Finalizarea acestui obiectiv a condus la stabilirea cadrului legal cu privire la contractele 

ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate 
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între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. 

Ca urmare: 

- turiștilor le vor fi asigurate pachetele de călătorie achiziționate (adică cel putin două 

tipuri diferite de servicii aferente aceleiași călătorii sau vacanțe, de exemplu cazare și 

transport ori cazare și masă).  

- călătorii vor beneficia de protecție în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare, 

indiferent de locul de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează 

vânzarea pachetului. 

- agenţia de turism trebuie să ofere garanții privind rambursarea tuturor plăților sumelor 

achitate de către călători.În măsura în care pachetul include transportul călătorilor, se 

reglementează repatrierea acestora în cazul insolvenței agenției de turism. 

 Regimul metalelor preţioase 

 Măsura a fost finalizată şi, prin Ordonanță de Urgență, s-a decis ca marcarea obiectelor 

și bijuteriilor din metale prețioase cu marca statului de către ANPC să devină obligatorie.  Ca 

urmare, pe teritoriul României pot fi puse pe piaţă doar obiectele din metale preţioase care au 

aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat. Astfel:  

- crește gradul de protecție a consumatorilor prin întărirea regimului de control. 

- se reduc taxele pentru marcare. 

- se combate evaziunea fiscală și traficul ilegal cu produse de metale prețioase, se  reduce 

numărului falsurilor și contrafacerilor. 

 Program privind stimularea înfiinţării/funcţionării adecvatea a centrelor de 

consultanţă şi informare a consumatorilor 

 Obiectivul a fost finalizat prin protocolul Ministerul Economiei - ANPC- Ministerul 

Turismului: au fost înființate 8 centre de informare la nivelul fiecarui Comisariat Regional 

pentru Protecția Consumatorilor și 42 la nivelul Comisariatelor Judetene şi a avut loc 

distribuirea de materiale informative în 50 de centre de informare și promovare turistică. 

 Centrul European al Consumatorilor din România 

 Începând cu  1 ianuarie 2018, Centrul European al Consumatorilor din România – ECC 

Romania, funcționează în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la nivel 

de Direcție. ECC Romania, ca parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, are 

competenţă numai în soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere de consum, 

respectiv acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident în 

România a unor produse/servicii defectuoase de la un comerciant cu sediul într-un stat membru 

al UE, altul decât România, precum şi acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un 

consumator rezident într-un alt stat membru al UE a unor produse/servicii defectuoase de la un 

comerciant cu sediul în România. 

 Ca beneficiu important este faptul că în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 prejudiciul 

total recuperat pentru cazurile închise cu soluție obținută pe cale amiabilă, favorabilă 

consumatorilor, a fost de 98.972 euro. 

 

 Strategia UE pentru Regiunea Dunării - SUERD 

 Pe data de 11 decembrie 2018 a avut loc la Bucureşti Forumul “Bioeconomia – 

eveniment ce presupune studiu și mapare a 3 lanțuri valorice (fitofarmaceutic, eco-construcții, 
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ambalaje ecologice) consolidate printr-o rețea de clustere, în regiunea Dunării”. Ca şi beneficii 

sunt menţionate: 

- 10 Parteneriate Strategice Transnaționale între inițiativele de tip cluster. 

- cartografierea a 5 lanțuri valorice  bio și evaluarea nevoilor acestora; 15 – 20 noi 

colaborări de afaceri, 10 idei de afaceri generate și 3 acțiuni pilot specifice 

implementate. 
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7.  FONDURI EUROPENE 

 

 În anul 2018 Guvernul  a continuat procedurile privind lansarea tuturor apelurilor de 

proiecte,  pe toate liniile de finanţare,  atât  pentru beneficiarii publici,  cât şi pentru cei privaţi. 

Implementarea acestei măsuri se realizează permanent, iar până la data de 31 decembrie  2018 

au  fost lansate 264 de apeluri de proiecte pentru cele 6 programe operaţionale (PO 

Infrastructură  Mare,  PO  Capital  Uman, PO  Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate 

Administrativă şi PO Asistenţă Tehnică). Bugetul total pentru apelurile  lansate este de aprox. 

25 miliarde euro (nu sunt incluse sumele aferente apelurilor relansate), ceea ce reprezintă 90% 

din alocarea disponibilă pentru implementarea acestor programe.  

Printre măsurile luate pentru îndeplinirea obiectivului de simplificare și evitare a supra-

proceduralizării și birocrației excesive, pot fi enumerate următoarele : 

 Crearea unui cadru de implementare cât mai predictibil pentru implementarea 

proiectelor de către beneficiari; 

 Încadrarea în termenele procedurale de către AM/OI; 

 Monitorizarea atentă a fiecărui proiect, prin introducerea funcţiei de ofițer de 

monitorizare în AM-uri; 

 Realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie în interiorul şi 

între Programele Operaţionale: 

 majorarea alocării destinate IMM-urilor; 

 crearea unei axe noi pentru sprijinirea orașelor mici; 

 posibilitatea finanțării strategiilor regionale de specializare inteligentă; 

 Introducerea de opţiuni de costuri simplificate: 

 utilizarea unor rate forfetare;  

 introducerea unor bareme-standard pentru costurile unitare;  

 Simplificarea procedurilor pentru autorizaţiile de construire a proiectelor de interes 

național, prevăzute în master planul general de transport, prin eliberarea autorizațiilor 

de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea 

teritoriului sau de urbanism (fără a afecta prevederile referitoare la calitatea și disciplina 

în construcții). 

 Îmbunătățirea continuă a cadrului legal, prin modificările aduse OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene: 

 mecanismul de pre-finanţare asigură beneficiarilor lichiditățile necesare 

implementării (prin acordarea, în general, de tranșe de până la 10% din valoarea 

proiectului și de până la 40%, cu respectarea unor condiții, în cazul beneficiarilor 

cărora li se aplică regulile ajutorului de stat/minimis); 

Principalele realizări: 

 Lansarea liniilor de finanţare 

 Acreditarea autorităţilor de management 

 Reducerea duratei de evaluare şi plata facturilor 

 Ghiduri de instruire a beneficiarilor 

 Realocarea fondurilor în cadrul programelor operaţionale 

 Utilizarea instrumentelor financiare 
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 categoriile de cheltuieli ce pot fi incluse în cererile de plată (salarii, subvenții, 

burse) au fost extinse; 

 premisele supracontractării până la 200% au fost create în funcţie de programul 

operațional; 

 sumele necesare pentru sprijinirea spitalelor publice, care nu își puteau asigura 

cofinanțarea proiectelor, au fost asigurate prin bugetul Ministerului Sănătății; 

 decontarea din fonduri europene a investițiilor demarate de autoritățile publice 

centrale/locale și plătite din alte surse (buget de stat/local sau împrumuturi); 

 abordare unitară pentru toate programele cu privire la nivelul co-finanțării 

private la maxim 2% pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept 

privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare, inclusiv 

universităţi, sindicate şi patronate. 

 Sprijinirea autorităților locale – prin promovarea OUG nr. 27/2017 pentru adoptarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au putut 

solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare inter-comunitară, de la MFP, în cursul 

anului 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei 

de 500.000 mii lei, pentru asigurarea pre-finanţării şi/sau co-finanţării proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru 

cheltuielile neeligibile asociate proiectelor; măsura a fost prelungită și pentru 2018-

2019 prin OUG nr. 11/01.03.2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare. 

 Introducerea de modele standard de contacte de lucrări (proiectare și execuție), prin HG 

nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Crearea unui mecanism de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate 

pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM, pentru situațiile excepționale 

în care beneficiarii, în anumite condiții, asumă finalizarea proiectelor de infrastructură, 

cu un stadiu fizic de realizare de min. 80%, care au fost abandonate de către constructori 

(OMFE nr. 558/2018 privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor 

efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul POIM). 

 În cadrul PO Competitivitate s-a realizat Acordul de Finanţare cu FEI, în calitate de 

Fond al Fondurilor, acesta fiind semnat la data de 20 septembrie 2016, pentru cele două 

instrumente financiare: 

 a) instrumentul de creditare cu partajarea riscurilor, pentru care la sfârşitul lunii 

decembrie 2017 s-a semnat acordul operaţional cu ProCredit pentru alocarea integrala de 15.15 

m EUR  pentru  creditarea  subvenţionată (portofoliu 30.3 m EUR, incluzând contribuţia 

băncii); 

b) instrumentul de accelerare şi fonduri SEED, la sfârşitul lunii decembrie 2017   

s-a semnat acordul operaţional cu Fondul manager GapMinder, în valoare de 22 m EUR, la care 

se adaugă contribuţia privata în valoare de 8 m EUR. În iulie 2018 s-a semnat acordul 

operațional cu Early Game Ventures,  în valoare de 18 m EUR, participare privată 2,5 m EUR. 

În cadrul Inițiativei pentru IMM-uri a fost semnat la data de 20.10.2016 Acordul de 

finanţare cu FEI şi Acordul Intercreditor cu UE, FEI şi BEI şi a fost transmisă  aplicaţia de plată 

în valoare de 93 mil. euro. În data de 16 octombrie 2018 a fost aprobata de către Comisia 

Europeană modificarea PO Regional, prin includerea conținutului PO „Inițiativa pentru IMM-

uri” ca o nouă axă prioritară 15, denumită „Inițiativa pentru IMM-uri” și suplimentarea alocării 

acesteia cu 150 mil euro, prin transferuri de la axele prioritare 1 și 2. 

Astfel, în cadrul Iniţiativei pentru IMM-uri s-au semnat acorduri de finanţare cu 8 bănci 

care au început deja implementarea: 
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1. Raiffeisen Bank (RON si EUR)  

2. BCR (RON si EUR)  

3. ProCredit (RON)  

4. Banca Transilvania (RON si EUR)  

5. BancPost (RON si EUR)  

6. BRD-Groupe Société Générale 

7. ING  

8. Libra Internet Bank. 

Cu excepția POIM și POCA, toate Programele Operaționale utilizează forme de opțiuni  

pentru  costuri  simplificate.  Dintre acestea,  ratele forfetare (“flatrates”) sunt cele mai utilizate 

în cadrul POC, POR, POCA, POCU și INTERREG. Baremele standard pentru costurile unitare 

(“standard scales of unit costs”) și sumele forfetare (“lumpsums”) sunt utilizate doar în cadrul 

POCU. 

Se intenționează extinderea ariei de acoperire cu opțiuni pentru costuri simplificate la 

nivelul următoarelor programe: 

• POCA – rate forfetare pentru cheltuieli indirecte în cadrul apelurilor viitoare; 

• POCU – toate opțiunile de costuri simplificate, în cadrul apelurilor viitoare referitoare 

la serviciile de sănătate și învățământ preșcolar. 

În ceea ce priveşte analiza fiecărui program operaţional şi realocarea de fonduri 

către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie, aceasta a fost demarată în iulie 2017, în 

anul 2018 fiind agreate cu COM și aprobate o serie de modificări pentru POR, POIM și POAT. 

Astfel, a fost majorată alocarea financiară aferentă susţinerii IMM-urilor, a transferului 

tehnologic, iluminatului public şi proiectelor integrate de dezvoltare pentru oraşele mici în 

cadrul POR. 

Totodată, având în vedere modificările aduse prin Regulamentul (UE, Euratom) 

2018/1046, alocările  dedicate  la  nivel european  inițiativei  privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor (YEI) au fost suplimentate și, ca urmare, România beneficiază de o alocare 

suplimentară de cca. 45 mil. euro pentru perioada 2017-2020, care a fost inclusă în anvelopa 

națională prin modificarea POCU. 

O măsură importantă prevăzută în PG, care este implementată sub autoritatea 

MDRAPFE şi prin intermediul AM, se referă la stimularea schimbului de bune practici în 

implementarea mecanismelor de creştere a absorbţiei de fonduri europene cu alte ţări 

membre UE. Mecanismului TAIEX - PEER to PEER al CE a fost deja utilizat de AMPOR 

pentru schimburi de experienţă privind activităţile susţinute pentru transfer tehnologic şi 

dezvoltare urbană, precum și de MFE, pe problematica opțiunilor de cost simplificate. La aceste 

schimburi de experienţă realizate în colaborarea cu Autorităţile de Management au participat 

reprezentaţi ai autorităţilor locale, AMPOR, state membre şi CE. În 2017 ȘI 2018  s-au efectuat 

schimburi de experienţă cu Belgia, Polonia, Malta şi Lituania, iar măsura are un caracter 

permanent de implementare şi în ceea ce priveşte alte state membre. 

Consultarea periodică cu actorii interesaţi prin consolidarea structurilor 

decizionale de la nivelul comitetelor de monitorizare şi CCMAP a fost demarată de către 

Guvern şi are un caracter continuu de implementare. În acest context, a fost solicitată 

reconfirmarea membrilor  CCMAP  pentru  a  reîncepe consultarea partenerilor,  și au avut loc 

reuniunile anuale (3 februarie 2016, 19 octombrie 2017 și 15 noiembrie 2018), în cadrul cărora 
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a fost prezentat  progresul  realizat  în implementare la nivelul Acordului de parteneriat,  precum  

şi  informații privind Politica de Coeziune post-2020. S-au desfăşurat atât  întruniri  ale 

comitetelor de monitorizare, cât şi întâlniri cu structurile asociative relevante (CNMR, 

CNIPMMR, etc). 

Măsurile finanţate din fonduri au provenit din aria tuturor programelor 

operaţionale. 

 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 

 Modernizarea infrastructurii de transport 
 Sectorul rutier: au fost semnate și sunt în derulare 33 de Contracte de Finanțare in 

valoare totală eligibilă de 3,048 mld. euro, din care 24 Contracte de Finanțare de 

infrastructură rutierăîn valoare de 3,04 mld. euro și 9 CF de asistență tehnicăîn 

valoare de 8,88 mil. euro; 

 Sectorul feroviar:au fost semnate și sunt în derulare 9 CF in valoare totala eligibila 

de 2,30 mld euro; 

 Sectorul naval: au fost semnate și sunt în derulare  3 CF in valoare totala eligibila de 

123,36 mil euro 

 Dezvoltarea infrastructurii de metrou: au fost semnate și sunt în derulare 4 CF in 

valoare totala eligibila de 416,37 mil. euro (Modernizarea instalațiilor de ventilație 

pe magistralele 1.2.3 și TL de metrou - Tronsonul Petrache Poenaru (fostă 

Semănătoarea) - Timpuri Noi - Instalații de ventilație; Magistrala M4. Racordul 2. 

Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești; Linia de metrou Magistrala 5. 

„Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor” (PS Operă). inclusiv Valea Ialomiței; 

Modernizarea Instalațiilor pe Magistralele 1,2,3 si TL de metrou. Instalațiile Control 

Acces). 

 Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare: au fost semnate și sunt în derulare 4 CFși 

sunt în derulare in valoare totala eligibila de 55,90 mil. euro (Modernizarea 

aeroportul Craiova; Creșterea siguranței si securității pasagerilor pe Aeroportul 

”Delta Dunării” Tulcea; Creșterea capacitații portante si modernizarea pistei de 

decolare - aterizare si a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul internațional 

George Enescu;Construire terminal sosiri curse externe de pasageri) 

 Siguranța rutiera:au fost semnate și sunt în derulare 5 CF in valoare totala eligibila 

de 36,30 mil. euro (Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe 

secția de circulație Ilia – Lugoj; Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălziteși 

a frânelor strânse; Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe 

secția de circulație Siculeni – Adjud; Centralizare electronică în stația C.F. Videle; 

Strategia ITS). 

 Studii de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii de transport 
 Au fost semnate și sunt în derulare 9 Contracte de Finanțare aferente sectorului rutier 

in valoare totala eligibila de  8,88 mil. euro 

 Mediu (apă și apă uzată): Construirea/reabilitarea rețelelor de apă și canalizare și 

a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării 

organice biodegradabile. Proiecte integrate de apă și apă uzată , care se traduc în sprijin 

pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020, 

precum și în promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea 

angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate 

(91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE); Până 

în prezent au fost semnate și sunt în derulare 74 de Contracte de Finanțare cu valoarea 

totală eligibilă de 2,67 mld euro (37 proiecte de Asistență tehnică pentru pregătirea de 

Aplicații de finanțare; 29 proiecte fazate; 8 proiecte noi pentru infrastructură de apă și 
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canalizare). 2 proiecte de Asistență tehnică sunt finalizate (AT Galați și AT Ilfov) și 1 

proiect de investiții este finalizat - Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara. 

 Deșeuri: dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor. Se 

realizează sisteme integrate de management al deșeurilor în vederea îndeplinirii 

angajamentelor ce derivă din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.Până în prezent 

au fost semnate și sunt în derulare 18 de Contracte de Finanțare cu valoarea totală 

eligibilă de 206,93 mil euro (proiecte fazate din perioada de programare 2007-2013 POS 

Mediu). 3 proiecte sunt finalizate: SMID Tulcea, SMID Călărași și SMID Mehedinți. 

 Schimbări climatice: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 

gestionarea riscurilor – până în prezent au fost semnate și sunt în derulare 8 Contracte 

de Finanțare din care: 4 proiecte (2 fazate)  – Obiectivul Specific 5.1 Reducerea 

efectelor şi a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate 

principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și 

eroziune costieră, cu o valoare totală eligibilă de 699,22 mil euro și 4 proiecte –  

Obiectivul Specific 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și 

eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cu o valoare totală eligibilă de 153,22 

mil euro (1 proiect este finalizat – Răspunsul Eficient Salvează Vieți II). 

 Programul Operaţional Capital Uman (POCU)a reuşit, în anul 2018, să promoveze 

importante acţiuni privind dezvoltarea resursei umane şi creşterea numărului de beneficiari. Se 

pot evidenţia o serie de măsuri, cum ar fi: 

 România crește sănătos (contract de finanțare semnat în 2018), proiect ce urmărește 

creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii 

orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 

pentru principalele patologii. Au fost înregistrate 15.003 persoane cu trimitere la 

specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, precum și 

75.010 persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție /diagnosticare 

precoce; 

 Viitor pentru tinerii NEET (contracte de finanțare semnate în 2018), privind creșterea 

ocupării  tinerilor şomeri cu vârsta între 16-24 ani. Astfel, 2.000 tineri NEET beneficiază 

de sprijin de formare profesională, iar 1.000 tineri NEET obțin un loc de muncă; 

 Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEET inactivi (contract de 

finanțare semnat în 2018), prin care 200.000 tineri NEETs inactivi beneficiază de sprijin 

în vederea înregistrării la Serviciul Public de Ocupare; 

 Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și 

acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale 

cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I (contract de finanțare semnat în 2018). Acest 

program permite creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de 

sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic 

și tratament precoce pentru principalele patologii. Rezultate: 290 persoane care si-au 

îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit, 330 persoane 

care beneficiază de formare/ schimb de bune practici; 

 România Profesională - întreprinderi competitive (contracte de finanțare semnate în 

2018). În cadrul acestui proiect este sprijinită competitivitatea întreprinderilor mari prin 

dezvoltarea competențelor managerilor și a angajaților din departamentele de resurse 

umane în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial 

competitiv. S-au consemnat 8 întreprinderi mari sprijinite, respectiv minim 400 

persoane sprijinite pentru îmbunătățirea competențelor; 
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 Bursa profesională (apel de proiecte lansat în 2018): prin acțiunile și activitățile 

sprijinite, se asigură promovarea măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie 

a școlii. Astfel, 80.000 de elevi primesc burse lunare pentru participarea la programe de 

educație/ formare profesională; 

 Romania Start Up Plus și Diaspora Start Up (159 contracte semnate in 2018), prin 

care se finanțează înființarea de start-up-uri și crearea de noi locuri de muncă;  

 Bani de liceu (contract de finanțare semnat în 2018) - burse sociale acordate elevilor 

(54.996 elevi) prin Programul național ”Bani de liceu” în perioada 2015-2018;  

 Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/ SIDA (contract de 

finanțare semnat în 2018) – prin acest apel cu impact național se decontează costurile 

de tratament pentru 7100 de persoane infectate cu HIV/ SIDA; 

 Reducerea numărului de copii si tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei 

de asistenți maternali (contract de finanțare semnat în 2018) – prin acest apel cu impact 

național se finanțează măsuri de prevenție a instituționalizării copiilor, prin creșterea 

rețelei de asistenți maternali și formarea a 15.000 de asistenți maternali. 

 Programul Operaţional Competitivitate (POC)a beneficiat de aportul ministerelor cu 

atribuţii în domeniile lor de activitate, principalele realizări referindu-se la lansarea finanțării 

unorplatforme operaţionale, precum: 

 Secțiunea e-guvernare - evenimente de viață – Registrul Comerțului (apel de proiecte 

lansat în 2018), constând în utilizarea serviciilor digitale oferite către cetățeni și mediul 

de afaceri, precum și îmbunătățirea eficienței serviciilor livrate de către ONRC. Astfel, 

se realizează digitalizarea a 17 servicii publice aferente evenimentelor din viaţa 

cetăţenilor şi a întreprinderilor, accesarea online a informațiilor referitoare la 

proceduri/formulare, precum și descărcarea formularelor tipizate corespunzătoare;  

 Secțiunea interoperabilitate - Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor 

de stare civilă (contract de finanțare semnat în 2018) – permite informatizarea 

fluxurilor și proceselor aferente actelor de stare civilă, realizându-se digitalizarea a 4 

servicii publice aferente evenimentelor din viaţa cetăţenilor(naștere, căsătorie, divorț, 

deces), precum și a serviciilor complementare; 

 Secțiunea interoperabilitate - Sistemul de interoperabilitate tehnologică cu statele 

UE (contract de finanțare semnat în 2018), respectiv crearea unui sistem interoperabil 

între mecanismele naţionale de identificare electronică ale unui stat membru şi serviciile 

de e-guvernare ale altor state membre. Acest sistem va fi utilizat pentru autentificarea 

națională și transfrontalieră a persoanelor în relația cu furnizorii de servicii de e-

guvernare; 

 Secțiunea e-guvernare şi open data - În cadrul acestui apel pot să depună proiecte 

toate autoritățile publice centrale care gestionează evenimente de viață conform 

Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2014-2020. Prin proiectele 

depuse se va realiza digitalizarea tuturor serviciilor publice aferente evenimentelor din 

viaţa cetăţenilor/întreprinderilor,  neacoperite de alte apeluri. 

 Secțiunea e-cultură: Biblioteca digitală  României (contract de finanțare semnat în 

2018), urmărind digitalizarea patrimoniului cultural al României.Această finanţare 

asigură infrastructura necesară pentru implementarea de instrumente de digitizare 

avansate și ușor utilizabile pentru digitizarea și expunerea on-line de produse culturale 

analogice, inclusiv a unor elemente de patrimoniu cultural, respectiv documente rare; 

 Secțiunea e-sănătate (apel lansat în anul 2018) prin care se urmărește utilizarea 

instrumentelor TIC în domeniul sănătății pentru creșterea calității și siguranței 

serviciilor de sănătate oferite pacienților; 
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 Secțiunea e-educație (apel lansat și contract de finanțare semnat în 2018), prin care se 

urmărește îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus, 

dezvoltarea și implementarea unei platforme și metodologii naționale pentru gestionarea 

și colectarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare, precum și crearea unui Portal 

Național al Educației – ”Biblioteca școlară virtuală”; 

 Secțiuneacloud guvernamental (apel de proiecte lansat în 2018) constând în 

dezvoltarea infrastructurii cloud specifice IT comună tuturor organizațiilor din sectorul 

public și crearea de platforme sociale on–line și centre de date cu acces la toate serviciile 

publice pe site-urile instituțiilor publice; 

 Proiecte pentru creșterea gradului de utilizare a internetului în România 

(NGN/NGA) (apel de proiecte lansat în 2018) prin care se urmărește utilizarea cu 

regularitate a internetului de către 60% din total cetățeni și 45% din persoanele 

considerate dezavantajate prin extinderea rețelelor și a accesului la acestea. Vor 

beneficia comunitățile dezavantajate din 800 de localități reprezentând aproximativ 

400.000 de gospodării. 

 Proiecte privind asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor 

informatice (apel de proiecte lansat în 2018) - Proiectele finanțate in cadrul apelului își 

propun sa contribuie la asigurarea unui mediu cibernetic sigur, lipsit de marile 

amenințări informatice. De asemenea, se urmărește definirea unor responsabilități clare 

privind supravegherea și controlul nivelului de securitate în spațiul cibernetic în deplină 

concordanță cu politicile europene. 

 Proiecte pentru investiții  de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice 

de CD/ universităţi(apel II de proiecte lansat în 2018, prin acest tip de proiect se 

urmăreşte creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin 

sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-

ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare 

(European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) și prin crearea sau 

modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional (crearea și dotarea de 

noi laboratoare, centre de cercetare  sau modernizarea celor existente), astfel cum au 

fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-

2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017; 

Prin Programul Operaţional Regional (POR), până la 31 decembrie 2018 s-au realizat 

următoarele: 

 Au fost lansate apeluri de proiecte in valoare totala de aprox. 8 miliarde euro, din care, 

în anul 2018, au fost lansate 42 apeluri de proiecte,în valoare aprox. 2,08 miliarde euro 

valoare cofinanțare UE, reprezentând o rată de lansare de aprox. 30% din alocarea totală 

a POR; 

 Au fost semnate 3.681 contracte de finanțare, cu o valoare a finanțării totale eligibile de 

aprox. 5,9 miliarde euro (din care cca. 4,5 miliarde euro – cofinanțare Uniunea 

Europeană și buget de stat), reprezentând 67% din alocarea Programului; dintre acestea, 

doar în anul 2018, au fost semnate 2.727 contracte de finanțare, cu o valoare totală 

eligibilă de aprox. 3,6 miliarde euro (din care aprox. 2,6 mld. euro – cofinanțare UE și 

buget de stat), reprezentând 44% din alocarea POR; 

 Efectele proiectelor semnate până în acest moment, la nivelul POR:  

 vor fi sprijinite 2698 de IMM-uri în vederea dezvoltării afacerilor și creării de 

locuri de muncă; 
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 57.465 gospodării vor beneficia de măsuri de eficiență energetică în vederea 

obținerii unei clasificări mai bună a consumului de energie; 

 vor fi modernizați peste 3.356 km de drumuri județene; 

 vor fi reabilitate 191 de obiective de patrimoniu cultural; 

 51 de orașe vor putea să mărească suprafața spațiului verde prin reabilitarea 

terenurilor de gradate; 

 30 stațiuni turistice vor putea să-și îmbunătățească infrastructura; 

 420 de ambulanțe livrate; 

 peste 311 ambulatorii și unități de primiri urgențe modernizate și dotate cu 

echipamente medicale; 

 peste 35.746 de copii vor putea beneficia de grădinițe și scoli modernizate. 

 Până la 31 decembrie 2018, au fost efectuate plăți in valoare de aprox. 1 miliard euro, 

din care FEDR cca. 880 milioane euro;în anul 2018, plățile efectuate au fost în cuantum 

de aprox. 859 milioane euro, din care FEDR cca. 743 milioane euro; 

 Astfel, până la 31 decembrie 2018, au fost transmise la Comisia Europeană declarații 

de cheltuieli reprezentând FEDR in valoare de aprox. 877 milioane euro, din care 

Comisia Europeana a rambursat suma de cca.555 milioane euro; în anul 2018, au fost 

transmise la Comisia Europeană declarații de cheltuieli în valoare UE de aprox. 756 

milioane euro, din care Comisia Europeană a rambursat suma de cca. 447 milioane euro.  

Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat din 

Fondul Social European (FSE) se va consolida capacitatea administrativă a autorităților și 

instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă, prin sprijinirea măsurilor 

ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru 

realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării 

strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor 

administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru 

implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice, precum și îmbunătățirea eficienței 

sistemului judiciar.  

Prin programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) în anul 2018 s-au 

realizat următoarele: 

 au fost lansate apeluri de proiecte în valoare totala de aprox. 1 miliard euro, valoare 

nerambursabilă (cofinanțare UE și buget de stat, inclusiv sumele relansate); 

 au fost semnate 306 contracte de finanțare, cu o valoare a finanțării totale eligibile de 

aprox. 289 milioane euro (din care aprox. 243 milioane euro cofinanțare din partea 

Uniunii Europene), reprezentând 44 % din alocarea programului; 

 au fost efectuate plăți în valoare de aprox. 75 milioane euro (reprezentând prefinanțare 

cereri de plată și cereri de rambursare), din care FSE cca. 74 milioane euro; 

Pentru atingerea obiectivelor generale de reformă a administrației publice, în cadrul 

programului se finanțează proiecte în beneficiul ambelor categorii de regiuni, numite proiecte 

cu acoperire națională, precum și proiecte care sunt în beneficiul regiunilor mai puțin 

dezvoltate, sau în beneficiul regiunii mai dezvoltate (B-IF).   

Prin proiectele finanțate în cadrul POCA 2014-2020, au fost obținute o serie de rezultate 

care să susțină demersurile de reformă, iar o parte dintre acestea sunt menționate mai jos: 
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• Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor 

beneficiarilor acestora, care să permită o prioritizare a închiderii centrelor și să stea la 

baza unui plan de închidere a acestora; 

• O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din 

centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în 

sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a 

serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) 

dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului; 

• O metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor 

individuale de închidere a centrelor; 

• Mecanism de monitorizare a inserției absolvenților de învățământ superior pe piața 

muncii;  

• Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru 

sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și 

asupra angajatorilor;  

• Mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind 

implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională; 

• Set de instrumente care evaluează nevoile de servicii sociale și de infrastructură 

necesară furnizării acestora la nivel local, pentru persoanele care aparțin grupurilor 

vulnerabile; 

• Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de 

Sănătate Publică  și evaluarea nevoilor acestora; 

• Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării forței de muncă în 

România; 

• Foaia de parcurs națională privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de cercetare 

la nivel național în domeniile (bioeconomie, eco-nano tehnologii, energie-mediu, 

patrimoniu, sănătate, tehnologii noi și emergente, TIC, spațiu securitate); 

• Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri 

din România;  

• Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul 

inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene; 

• Documentul de Politică Industrială a României; 

• Metodologie de elaborare a standardelor de calitate și, după caz de cost, pentru servicii 

publice descentralizate; 

• Metodologie de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților 

administrativ-teritoriale;  

• Ghid pentru elaborarea unui cadru legislativ general în vederea realizării tranzacțiilor 

cu instrumente financiare derivate; 

• Ghid privind procedurile interne pentru negocierea Contractelor Cadru ISDA şi a 

confirmărilor asociate; 

• Raport cu o recomandare pentru Cadrul de politici pentru gestionarea riscului de credit 

asociat contrapartidelor, în cadrul instrumentelor financiare derivate de tip over-the-

counter;  

• Ghid pentru încheierea de operațiuni cu instrumente financiare derivate; 

• Analiza proceselor post-tranzacţionare în Uniunea Europeană;  

• Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG 942/2018; 

• Studiu care definește, clasifică, inventariază și permite prioritizarea investițiilor de 

refacere a ecosistemelor degradate; 

• Baza de date GIS a ecosistemelor degradate, procedura de monitorizare a acesteia; 

• Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020 (SNPACB); 
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• Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate 

elaborata si ghid de elaborare a planurilor de management realizat; 

• 13 Planuri Strategice Instituționale realizate la nivelul ministerelor; 

• Set de instrumente necesare derulării procesului de evaluare a riscurilor la nivel 

național; 

• Metodologie de management al riscurilor, aplicabilă instituțiilor publice de la nivel 

central și local;  

• Ghid de realizare a procedurilor de sistem și operaționale; 

• Manual de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial și act normativ de 

revizuire a OSGG 400/2015 elaborat și adoptat - ORDIN  SGG  nr.600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai 2018)  

• Metodologie pentru  autoritățile și instituțiile publice cu privire la publicarea datelor 

deschise  și  diseminarea acestora; 

• Mecanism de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor  înregistrate în 

implementarea măsurilor anticorupție de către autoritățile administrației publice locale. 

În cadrul Programului  Operațional Capacitate Administrativă vor putea obține finanțare 

următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative 

autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de 

cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și 

municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul 

judiciar. 

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 are drept scop 

asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a  Fondurilor Europene Structurale 

și de  Investiții  în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, 

evaluare,  comunicare, management,  inclusiv management financiar, monitorizare şi control, 

pe baza  responsabilităţilor  împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană.   

POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 18.12.2014. 

0Dintre proiectele finanțate din POAT 2014-2020, putem enumera: 

• Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului Autorității de Audit care își 

desfășoară activitatea în domeniul auditului Fondurilor ESI (contract implementat 

în 2018),  în  vederea dobândirii unor cunoștințe aprofundate pentru îndeplinirea 

atribuțiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare 

și a legislației naționale aferente.  În 2018, au fost instruite 192 persoane din cadrul AA 

în domeniul managementului performanței și/sau calității, achiziții publice, 

management financiar FESI, auditul și controlul FESI, auditul sistemelor IT, aspecte 

tehnice  privind proiectele de investiții  și aspecte specifice programelor generatoare de 

venituri și proiectelor majore de investiții, detectarea, gestionarea și combaterea fraudei 

a proiectelor FESI,  analiză cost-beneficiu,  instrumente de inginerie financiară și ajutor 

de stat, etc.;  

• Instruire pentru structurile din cadrul Sistemului de Coordonare, Gestionare Și 

Control al FESI În România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității 

manageriale (contract implementat în 2018 și continuat în 2019), prin furnizarea unor 

module de formare pe tematici prioritare pentru un grup țintă de aprox. 1000 de persoane 

din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI, pe de-o parte, 

și întărirea cooperării interinstituționale în domeniul managementului fraudelor și 

neregulilor în contractele finanțate din FESI și aplicarea corecțiilor financiare pentru un 

grup de aproximativ 45 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, 
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gestionare și control al FESI. În cursul anului 2018 au fost instruite 77 de persoane în 

domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ și în domeniul prevenirii și 

combaterii faptelor de corupție și promovării standardelor de etică și integritate. Au fost 

organizate totodată 3ateliere de lucru cu participarea unui număr de iar 46 de persoane 

din cadrul a 15 autorități publice implicate în coordonarea, gestionarea și controlul 

FESI; 

• Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și 

instruire specifică pentru beneficiarii POAT (contract implementat în 2018 și 

continuat în 2019). Beneficiile constau în consolidarea capacității potențialilor 

beneficiari și beneficiarilor implicați în gestionarea FESI prin  formarea orizontală în 

domeniul  achizițiilor  publice - noul pachet legislativ/noul sistem de verificare și 

tematici precum: prevenirea neregulilor  și fraudei, conflictul de interese și 

incompatibilități; dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT 

prin  formarea  specifică în domeniul  elaborării  cererilor  de finanțare și al elaborării  

cererilor  de rambursare aferente POAT. Un număr de 433 de participanți din cadrul 

potențialilor beneficiari și beneficiarii FESI au fost instruiți pe aceste tematici în anul 

2018; 

În luna august 2017 s-a finalizat procesul de acreditare şi pentru autorităţile care 

gestionează POIM, POC, POR şi POCU, astfel fiind acreditate toate autorităţile implicate în 

sistemul de management şi control pentru programele operaţionale finanţate în perioada de 

programare 2014-2020.  

În scopul accelerării implementării programelor operaţionale, până la 31 decembrie 

2018, au fost contractate 5.640 proiecte, cu o valoare totală de aprox. 20,6 mld. euro 

(reprezentând 71% din alocarea UE), şi au fost lansate 264 apeluri de proiecte, bugetul total 

pentru apelurile lansate fiind de aprox. 25 mld. euro (nu sunt incluse sumele aferente apelurilor 

relansate), ceea ce reprezintă 90% din alocarea totală disponibilă. 

Prin Acordul de Parteneriat, România a asumat finanțarea tuturor obiectivelor tematice 

stabilite prin Regulamentul 1303/2013, ceea ce a impus aplicarea tuturor celor 36 de 

condiționalități ex-ante. Ca urmare a monitorizării îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante si 

implementării planurilor de măsuri asumate de autoritățile responsabile, se constată că, din cele 

36 condiţionalităţi  asumate de România în Acordul de Parteneriat, 34 au fost realizate. Pentru 

condiționalitatea privind administraţia publică a fost elaborata evaluarea naţională privind 

îndeplinirea acesteia şi a fost transmisa oficial COM, aşteptându-se scrisorile de confirmare a 

îndeplinirii. Pentru condiționalitatea privind sectorul deşeurilor, singura neîndeplinită, 

Ministerul Mediului și-a asumat un Plan de acţiune, care se afla în implementare. 

Începând cu luna iulie 2018 au fost demarate consultări instituționale privind noile 

condiții favorizante propuse prin reglementările europene pentru Politica de coeziune post 

2020. În decembrie 2018 au fost aprobate prin Memorandul de Guvern primele planuri de 

măsuri privind îndeplinirea acestora. 

Pentru asigurarea unei transparenţe totale în implementarea programelor şi proiectelor 

europene, pe paginile de internet ale instituţiilor care gestionează fondurile europene sunt 

disponibile informaţii relevante privind stadiul implementării FESI 2014-2020, fiind publicate 

atât ghidurile solicitantului aprobate, cât şi cele aflate în consultare publică. Până la 31 

decembrie 2018, au fost publicate 267 ghiduri ale solicitantului (atât finale, cât şi aflate în 

consultare publică).   

De asemenea, s-a urmărit sprijinirea beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri 

europene prin elaborarea noilor proceduri agreate în contextul recentelor acreditări ale 

autorităţilor de gestiune şi control, precum şi instruirea beneficiarilor cu privire la POIM (100 
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participanţi), POCA (300 participanţi), POC (175 participanţi) şi în cadrul unor sesiuni comune 

cu structurile de gestionare (AM/OI) pe POR.  

În privinţa operaţionalizării centrului de informare pentru instrumente structurale şi a 

reţelei sale teritoriale, decizia de finanţare pentru centrul naţional a fost semnată în data de 

28.12.2017.MFE pregătește și lansarea proiectului „Rețeaua teritorială de informare”. Proiectul 

va răspunde nevoilor reale ale beneficiarilor și potențialilor beneficiari/ ale pieței, așa cum vor 

fi identificate în studiile/ sondajele ce vor fi comandate de MFE.  

În acest sens, MFE pregătește o modalitate optimă de livrare în timp real a informațiilor 

corecte, prin intermediul viitoarei rețele teritoriale. În acest moment este gândită o primă 

schemă de personal, care va asigura intermedierea mesajelor între rețeaua teritorială de 

informare și AM-uri. 

Se estimează că termenul rezonabil pentru lansarea rețelei teritoriale este primul 

semestru al anului 2019. Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului privind centrul 

național de informare și în cel privind rețeaua teritorială sunt corelate și interdependente. 

Rata absorbției a ajuns la 26%, la sfârșitul anului 2018, urmând să atingă 27% ca 

rezultat a rambursării de către CE a sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise 

Comisiei în luna decembrie 2018. 

De asemenea, potrivit statisticilor CE, raportat la valorile absolute aferente fondurilor 

UE primite, România se situează pe locul 5 din cele 28 state membre, cu aprox. 8 miliarde euro 

– total sume primite (prefinanțări și rambursări).  

Sumele rambursate efectiv de la Comisia Europeană din programarea bugetară 

2014-2020, pentru fiecare program, se prezintă astfel: 

- pentru programul PO Regional s-a alocat suma de 6.860.000.000 euro, CE rambursând 

până în prezent suma de 555.067.839 euro; 

- suma alocată programului PO Infrastructura Mare este de 9.218.524.484 euro, iar 

valoarea efectiv rambursată este de 1.387.396.808 euro; 

- în ceea ce privește PO Competitivitate i-a fost alocată valoarea de 1.329.787.234 euro, 

CE rambursând suma de 203.612.561 euro;  

- pentru programul PO Capital Uman valoarea alocată este de 4.371.963.027 euro, până 

la data de referință fiind rambursată suma de 584.933.097 euro;  

- programului PO Capacitatea Administrativa i-a fost alocată suma de 553.191.489 

euro, cu rambursări efective de 43.375.785 euro; 

- pentruPO Asistență Tehnică, dintr-un total alocat de 252.765.958 euro, sumele 

rambursate efectiv de la CE au fost în valoare de 81.051.606 euro; 

- pentru PN Dezvoltare Rurală a fost alocată suma de 8.127.996.402 euro, sumele 

rambursate efectiv de la CE fiind în valoare de 3.239.338.229 euro; 

- pentru POPAM alocarea financiară este de 168.421.371 euro, rambursările de la CE 

ridicându-se la 26.850.034 euro; 

- pentru POAD alocarea financiară este de 441.013.044 euro, din care s-au rambursat de 

către CE 69.261.821 euro. 

 

Stadiul absorbţiei pentru programele finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), 

Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate persoane (FEAD) şi al plaţilor efectuate din 

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la data de 31 decembrie 2018 

- euro - 
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Programe  

2014-2020 

Alocare 

2014-2020 

(UE) 

Plăți către beneficiari 

(UE) 

Sume solicitate CE  

în limita alocarii UE a PO   

(rata de absorbție curentă) 

Rambursări de la CE 

(rata de absorbție efectivă) 

Total sumă primită de la 

CE (inclusiv prefinanţări) 

Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % 

1 2 
3=(2/1)*

100 
4 

5=(4/1)*

100 
6 

7=(6/1)*

100 
8 

9=(8/1)*

100 

PO Regional 6.860.000.000 880.212.637 12,83% 876.649.527 12,78% 555.067.839 8,09% 984.035.795 14,34% 

PO Infrastructura 

Mare 
9.218.524.484 1.631.784.506 17,70% 1.638.570.605 17,77% 1.387.396.808 15,05% 1.981.875.980 21,50% 

PO 

Competitivitate 
1.329.787.234 297.992.729 22,41% 226.236.178 17,01% 203.612.561 15,31% 287.884.890 21,65% 

PO Capital Uman 4.371.963.027 753.583.121 17,24% 649.925.663 14,87% 584.933.097 13,38% 861.651.461 19,71% 

PO Capacitatea 

Administrativa 
553.191.489 73.626.708 13,31% 71.661.814 12,95% 43.375.785 7,84% 78.475.785 14,19% 

PO Asistenta 
Tehnica 

252.765.958 94.081.209 37,22% 94.264.344 37,29% 81.051.606 32,07% 96.513.308 38,18% 

SUBTOTAL  22.586.232.192 3.729.809.627 16,51% 3.557.308.132 15,75% 2.855.437.696 12,64% 4.290.437.220 19,00% 

PN Dezvoltare 

Rurală*** 
8.127.996.402 3.639.039.093 44,77% 3.581.802.025 44,07% 3.239.338.229 39,85% 3.564.458.085 43,85% 

POPAM 168.421.371 35.913.682 21,32% 29.833.371 17,71% 26.850.034 15,94% 37.536.370 22,29% 

TOTAL FESI* 30.882.649.965 7.404.762.402 23,98% 7.168.943.528 23,21% 6.121.625.959 19,82% 7.892.431.675 25,56% 

POAD 441.013.044 130.132.258 29,51% 76.495.019 17,35% 69.261.821 15,71% 117.773.256 26,71% 

FEGA 2015-

2020** 
11.255.208.231 5.864.373.329 52,10% 5.864.373.329 52,10% 5.051.394.997 44,88% 5.051.394.997 44,88% 

*  Nu include Programele de Cooperare Teritorială Europeană 

** Pentru rata de absorbție efectivă FEGA au fost luate în calcul rambursările aferente anilor financiari 2016-2018 

***Suma aferentă coloanei rambursări de la CE reprezintă valoarea aprobată de CE spre rambursare fără a lua în calcul eventuale reglaje  
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8.  TURISM 

 

 În domeniul turismului s-au continuat, în cursul anului 2018, acţiunile privind 

materializarea obiectivelor rezultate din prevederile Programului de Guvernare 2018-2020, prin 

iniţierea şi adoptarea unor acte normative, precum şi prin derularea unor programe menite a 

stimula activitatea de turism. 

 Acordarea voucherelor de vacanţă, în valoare de 1.450 lei –  pentru bugetari, program 

adoptat la 30.06.2017 prin Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă   

 În stadiul actual al implementării acestei măsuri se poate acorda o singură indemnizaţie de 

vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, la care se aplică un 

impozit de 10% pe veniturile din salarii, fiind scutite de la plata contribuţiilor sociale obligatorii 

(CAS şi CASS). 

Acestea s-au acordat bugetarilor în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2018, timp în care 

fiecare instituţie a trebuit să acorde aceste vouchere de vacanţă, în conformitate cu prevederile 

legii salarizării. Astfel, până în luna noiembrie a anului 2018 au fost emise vouchere în valoare 

de peste 1 miliard de lei.  

Datorită voucherelor, numărul de turişti din România a crescut simţitor, beneficiind atât 

agenţiile de turism şi hotelierii pe de o parte, cât şi destinatarii acestora ducând la promovarea 

turismului şi în alte arii decât cele populare. 

10,2 11,3 12,0

23,8 25,3
26,8

0,0

10,0

20,0

30,0

11 luni 2016 11 luni 2017 11 luni 2018

Turismul  României

- mil. sosiri/înnoptări -

Sosiri înregistrate în structurile de primire turistică

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică
 

 

 Guvernul a adoptat, OUG nr.89/2018, ce modifică Codul fiscal dar şi alte câteva acte 

normative, principala modificare constituind-o reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% 

Principalele realizări: 

 Acordarea voucherelor de vacanţă 

 Garantarea pachetelor turistice 
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pentru unele servicii de cazare. În acest fel, turismul va avea cea mai mică cotă a TVA 

dintre toate sectoarele economice, încurajând investiţiile în industria hotelieră şi a 

restaurantelor din România.  

Astfel, cota de TVA de 5% a fost extinsă la domenii precum: cazarea în cadrul sectorului 

hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru 

camping, serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât 

berea, activităţile sportive, recreative si distractive. 

O altă măsură adoptată prin această ordonanţă de urgenţă, în vederea stimulării turismului 

balnear, presupune eliminarea redevenţelor pentru utilizarea apelor geotermale şi minerale 

naturale utilizate pentru consumul populaţiei la buvetele publice. 

Printre efectele directe ale acestei măsuri pentru afacerile din domeniul hotelier ar consta în 

posibilitatea reducerii tarifelor brute practicate, ceea ce ar determina creşterea gradului de 

ocupare a unităţilor de cazare. 

De asemenea, sectorul turistic balnear avea nevoie urgent de aceste măsuri în condiţiile în 

care o treime dintre izvoarele termale şi minerale ale Europei sunt în ţara noastră. 

 Guvernul României susţine promovarea României ca destinaţie turistică în 

concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare ale ţării noastre, ale 

Uniunii Europene şi ale tendinţelor mondiale în domeniu. 

 Bugetul de promovare a fost prezentat iniţial, iar pentru anul 2018 capitolului bugetar 

pentru marketing şi promovare turistică i s-a alocat suma de 15.751 mii lei, în timp ce capitolul 

pentru dezvoltarea destinaţiilor, formelor şi produselor turistice a primit suma de 1.649 mii lei. 

 Prin adoptarea OG nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, 

publicată în M.Of. nr. 659/24.08.2017, în vederea asigurării reprezentării României atât în ţările 

membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii turismului şi promovării 

produselor şi serviciilor turistice, precum şi a formelor de turism autohtone, în cadrul Ministerul 

Turismului se înfiinţează funcţia de ataşat de turism. Se vor stabili ţările şi perioada în care se 

vor efectua misiunile de reprezentare, criteriile de selecţie, modalitatea de organizare a 

concursului, respectiv a locului de desfăşurare a activităţii ataşatului de turism, personalul vizat 
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fiind supus, potrivit normelor OG nr. 15/2017, autorităţii şefului misiunii diplomatice din care 

face parte.    

S-a doptat în şedinţă de guvern din 13.09.2018, Hotărârea nr. 740/2018 pentru 

modificarea HG24/2017 privind funcţionarea Ministerului Turismului, care prevede, printre 

altele, înfiinţarea birourilor de promovare externă a României.  

 În acest sens au fost întreprinse următoarele demersuri: 

 elaborarea unui ordin comun de către MT şi MAE de aprobare a Regulamentului 

privind criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a 

funcţiilor de ataşat de turism din cadrul MT – termen: iunie-iulie 2018; 

 elaborarea unui ordin comun de către MT şi MAE de aprobare a Procedurii privind 

funcţionarea ataşaţilor de turism în cadrul misiunilor diplomatice ale României – 

termen: iunie-iulie 2018; 

 elaborarea unui ordin comun de către MT şi MAE de aprobare a Procedurii pentru 

acordarea avizului MAE pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a 

ataşaţilor de turism – termen: iunie-iulie 2018; 

 stabilirea ţărilor şi a perioadei în care se efectuează misiunile de reprezentare şi 

solicitarea avizului MAE; 

 fundamentarea bugetului aferent reprezentanţelor externe pentru anul 2019; 

 organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de ataşat turism; 

 pregătirea ataşaţilor de turism în direcţiile de specialitate ale MT şi MAE, în vederea 

trimiterii în misiune permanentă - termen: după ocuparea posturilor prin concurs (4 

luni de pregătire); 

 demararea procedurii de obţinere a autorizaţiilor, avizelor şi adeverinţelor necesare 

plecării în misiune permanentă a ataşaţilor de turism - termen: după ocuparea 

posturilor prin concurs (aproximativ 4 luni); 

 trimiterea în misiune permanentă în străinătate a ataşaţilor de turism – termen: după 

obţinerea documentelor obligatorii (începând cu anul 2019). 

Noul proiect de act normativ prevede înfiinţarea a 20 de de reprezentanţe externe în cele 

mai importante pieţe pentru turismul românesc Totodată, spre deosebire de vechea formulă, 

fiecare birou extern va avea câte doi angajaţi, ataşaţi în turism. Noua măsură intensifică 

eforturile de promovare a României ca destinaţie turistică majoră pe plan internaţional.  

Astfel, în vederea înfiinţării posturilor de ataşaţi de turism, precum şi pentru gestionarea 

la sediul central a activităţii desfăşurate de ataşaţii de turism, proiectul prevede suplimentarea 

numărului de posturi existent cu 50, din care 40 de ataşaţi în turism şi 10 posturi pentru 

personalul suport. Rolul reprezentanţelor externe va fi acela de a stimula fluxul turiştilor străini 

către România, de a facilita şi de a crea noi colaborări pentru operatorii din turism, de a ţine 



106 

 

legătura cu turoperatorii străini, de a promova destinaţia în rândul specialiştilor şi al turiştilor 

prin intermediul activităţilor derulate. 

De asemena, Hotărârea de guvern adoptată prevede înfiinţarea a 5 noi reprezentanţe 

teritoriale interne, pentru a acoperi  în mod eficient toate regiunile turistice ale ţării, în vederea 

aplicării unitare integralte a strategiei de dezvoltare şi promovare a României. 

În prezent, în cadrul Serviciului Turism Intern funcţionează 12 reprezentanţe teritoriale. 

 Reabilitarea infrastructurii de acces în staţiunile turistice şi zonele cu impact 

turistic semnificativ.  

Guvernul României a adoptat în data de 29.08.2018, Hotărârea de guvern 657/2018 

pentru actualizarea Anexelor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse 

turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2009. 

Prin acest act normativ se introduc încă 6 noi localităţi în lista zonelor cu potenţial 

turistic ridicat. Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în această listă vor avea prioritate la 

obţinerea finanţării nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. 

Zonele incluse în lista unităţilor administrativ-teritoriale cu resurse turistice mari sau 

foarte mari sunt:  Breaza (jud. Buzău), Siriu (jud. Buzău), Onceşti (jud. Maramureş) , Mitreni 

(jud. Călăraşi),  Turcineşti (jud. Gorj), Hoghilag (jud. Sibiu), Vîrşolţ (jud. Sălaj) 

Zonele cu resurse turistice au şanse mai mari în atragerea finanţărilor nerambursabile. 

De asemenea, proiectele de infrastructură turistică vor fi promovate cu prioritate în cadrul 

programelor naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare. 

 Programul-Turism în Delta Dunării. În vederea realizării acestui obiectiv, Guvernul 

propune următoarele acţiuni: 

 realizarea Cadastrului Deltei Dunării şi actualizarea Regulamentului de urbanism 

al Deltei astfel încât să se armonizeze regimul de înălţime, aspectul exterior al 

clădirilor, utilizarea materialelor de construcţie tradiţionale cu ocuparea şi utilizarea 

terenurilor conform cerinţelor de protecţie pentru una din cele mai mari zone umede 

din lume. 

 protejarea ecosistemelor, avându-se în vedere creşterea gradului de utilizare a 

mijloacelor de transport ecologice cu grad redus de poluare, promovarea şi 

realizarea traseelor turistice nemotorizate şi reglementarea coerentă a canalelor de 

circulaţie cu viteza de deplasare. Transport ecologic de pasageri prin înlocuirea 

flotei existente de nave care asigură transportul naval în Delta Dunării cu nave cu 

consum redus de carburanţi şi grad redus de poluare care folosesc şi sisteme 

alternative de energie regenerabilă (biciclete, ambarcaţiuni cu vâsle şi motoare 

electrice). 

 îmbunătăţirea reţelei de informare turistică, realizarea de aplicaţii GPS de sprijin cu 

hărţi şi trasee turistice, structura turistică de cazare a Deltei şi alte informaţii utile. 

 Până în prezent a fost iniţiată cooperarea, în cadrul unui comitet interministerial, cu 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea identificării soluţiilor pentru: 
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îmbunătăţirea regulilor de avizare a construcţiilor din Delta Dunării, realizarea hărţii turistice 

a Deltei Dunării, precum şi definitivarea procedurii de cadastrare a Deltei Dunării. 

 A fost emis Ordinul de ministru nr. 798/18.04.2018, prin care a fost modificat Ordinul 

preşedintelui ANT nr. 65/2013, fiind introdusă excepţia privind diminuarea condiţiilor de 

suprafaţă de la minimum 1000 mp la minimum 200 mp pentru pensiunile agroturistice situate 

pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, iar, potrivit noii reglementări, activităţile 

tradiţionale se pot desfăşura cu barca pe întreg teritoriul rezervaţiei. 

 

 Consolidarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiilor (OMD) în staţiunile 

turistice şi alte localităţi de interes turistic  

 În data de 3 decembrie 2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României partea I, 

nr. 1027, Legea nr. 275/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România. Astfel, s-a creat cadrul legal prin care pot fi 

înfiinţate Organizaţiile de Management al Destinaţiei, structuri neguvernamentale de utilitate 

publică, cu personalitate juridică, asemănătoare unui parteneriat public-privat care reunesc 

administraţiile publice locale şi toţi plătitorii de taxă din această industrie în vederea promovării 

cât mai eficientă a destinaţiei turistice.  

Pot adera la Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) în calitate de membru 

asociat, cu rol consultativ, şi alte entităţi relevante, cum ar fi: asociaţii de promovare, asociaţii 

profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanţi din mediul academic, din 

instituţiile de cercetare-dezvoltare, şcoli de formare profesională în turism, camere de comerţ 

şi industrie şi alte asemenea entităţi care funcţionează potrivit legii pe teritoriul destinaţiei 

turistice. Cheltuieli privind acţiunile din Programul multianual de marketing şi promovare 

turistică precum şi Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor 

turistice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. 

De asemena, activitatea de promovare a României ca destinaţie turistică se realizează 

prin implementarea strategiei de marketing, elaborată de autoritatea administraţiei publice 

centrale responsabilă în domeniul turismului după ce a fost supusă examinării Consiliului 

Consultativ al Turismului.  

 

   Garantarea pachetelor de servicii turistice 

Guvernul a adoptat în data de 2.08.2018 Ordonanţa nr. 2/2018 publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 728 din 23 august 2018,  privind activitatea de comercializare a pachetelor de 

servicii turistice, ordonanţă ce stabileşte cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect 

pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi 

comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei 

funcţionări a pieţei. Măsura are un impact social şi fiscal pozitiv  care nu implică cheltuieli 

bugetare. 

Astfel, prin acest act normativ s-a realizat transpunerea integrală a Directivei (UE) 

2015/2302 prin care sistemul de despăgubire trebuie să fie efectiv şi total (100%). Garantarea 

contravalorii serviciilor plătite de turişti agenţiilor de turism se va face prin cel puţin 
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următoarele instrumente de garantare: asigurare, garanţii bancare, contul fiduciar, fond de 

garantare. 

Măsura are ca scop garantarea sumelor achitate de turişti şi neexecutate de agenţiile de 

turism, asigurând rambursarea integrală a pachetelor turistice precum şi repatrierea de urgenţă 

a turştilor rămaşi în afara ţării în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei. 

De asemenea, odată cu implementarea ordonanţei, ca măsură suplimentară pentru protejarea 

turiştilor, s-au modificat şi condiţiile de licenţiere pentru agenţiile de turism. Astfel, capitalul 

social al unui operator economic, titular de licenţă de turism pentru activitatea de organizare, 

nu poate fi mai mic de 25.000 lei. 

 

 Reglementări privind administrarea în regim parteneriat public privat a 

structurilor turistice.  

 În vederea concretizării acestui obiectiv, se urmăreşte identificarea soluţiilor optime 

pentru implementarea parteneriatului public-privat în acest domeniu, precum şi inventarierea 

bazelor de tratament şi a altor obiective care aparţin administraţiei publice centrale şi locale 

care sunt neutilizate sau în stare avansată de degradare, iar în final se vor realiza demersurile 

necesare implementării. 

 

 Adoptarea Legii Turismului 

În data de 13 noiembrie 2018, Ministerul Turismului, a organizat dezbaterea publică a 

proiectului de lege a turismului. 

Ulterior dezbaterilor publice din anul 2017, proiectul legii turismului a fost transmis pe 

circuitul de avizare interministerial. Au fost primite un număr de 6 avize favorabile fără 

observaţii (STS, SIE, MADR, MAPN, MCIN, MMACA), 5 avize favorabile cu observaţii 

(ANSPDCP, ME, MT, SRI, INS) şi 6 avize nefavorabile (MAI, MAE, MAP, MEN, MM, 

MDRAP). Observaţiile primite din partea a peste 10 instituţii avizatoare au fost ample şi de 

natură a modifica textul proiectului de act normativ. 

Astfel, s-a decis preluarea anumitor observaţii ale instituţiilor avizatoare, din acest motiv 

intervenind modificări pe proiectul de lege iniţial. În cazul celor ce nu au fost preluate, au fost 

formulate răspunsuri, motivând decizia luată.  

Modificările survenite în cadrul noului proiect de lege a turismului, faţă de proiectul 

iniţial: 

 reglementarea organizaţiilor de management al destinaţiei, cu menţiunea că acestea au 

survenit ca urmare a legii de aprobare a OG nr.15/2017 privind modificarea şi 

completarea OG nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România; 

 partea de descentralizare a competenţelor, respectiv partea de autorizare, a fost 

completată conform Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din data de 2 august 

2018, neexistând nicio modificare pe fond din acest punct de vedere; 

 capitolul privind Sistemul Informatic de Evidenţă a Activităţii de Turism din România 

este acum mult mai restrâns, ca urmare a observaţiilor Autorităţii Naţionale pentru 

Supravegherea şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal, venind astfel şi în întâmpinarea 

propunerilor cu privire la acest subiect. În forma propusă a fi reglementată în prezentul 

proiect, SIEATR colectează doar date cu caracter statistic, necesare realizării unei 
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strategii de dezvoltare şi promovare a destinaţiilor turistice, implicit a României, în 

ansamblu, ca destinaţie turistică. 

 Guvernul susţine înfiinţarea unui Centru naţional de învăţământ şi reînfiinţarea 

şcolilor de meserii, inclusiv a celor postliceale pentru formarea profesională a forţei de 

muncă în domeniul turismului 

În acest sens au fost întreprinse demersuri privind demararea procedurilor privind 

înfiinţarea primului centru de formare în domeniul turismului, pe structura Centrului Naţional 

de Învăţământ Turistic SA (companie deţinută în proporţie de 100% de statul roman). A fost 

schimbată denumirea societăţii din CIT SA în CNIT SA şi s-a adaugat în obiectul de activitate 

COD CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ cu extensia formare profesională iniţial şi 

continuă a personalului din turism şi din alte sectoare ale economiei naţionale. De asemenea, s-

a procedat la identificarea unor spaţii necesare derulării activităţii de formare profesionale şi au 

fost iniţiate demersuri pentru realizarea unui Centru Pilot Şcoală 
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9.  POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

 

 Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) constituie o prioritate a politicilor 

economice, reprezentând un contributor de importanță strategică la creșterea economică și 

crearea de locuri de muncă. Este necesar ca domeniul IMM să beneficieze din partea statului 

de măsuri care vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile 

reprezentative, creșterea accesului la finanțare, simplificarea procedurilor și debirocratizarea 

pentru micii întreprinzatori. 

    

I. Programe multianuale pentru IMM-uri   

 S-a avut în vedere inițierea unor programe multianuale care să ofere continuitate în 

derulare și care să reprezinte, în același timp, instrumente de susținere a mediului de afaceri 

cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020. Aceste programe sunt concepute pentru a trezi 

spiritul întreprinzător, a incuraja și susține eforturile de înființare a unei afaceri, concomitent 

cu asigurarea unui mediu economic stabil și predictibil, asigurat prin transparentizare, 

debirocratizare și digitalizare. 

 1. Programul Start-Up Nation - În anul 2018 s-a acordat o importanță sporită 

Programului Start-Up Nation, reglementat de OUG 10/2017, în vederea stimulării înființării 

și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirii performanţelor economice ale 

acestora. În derularea programului au avut loc întrevederi cu băncile partenere (Banca 

Transilvania, Banca Comercială Română, CEC), cu reprezentanții Fondului Național de 

Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) și ai Fondului Român de Contragarantare 

(FRC), în vederea unei analize privind implementarea proiectului în anul 2017. În acest sens, 

au fost discutate dificultățile întâmpinate și remedierea acestora, luându-se măsuri de rezolvare 

a problemelor semnalate la FNGIMM și FRC, de fluidizare și creștere a numărului de deconturi 

încheiate. 

 Prin consfătuirile care au avut loc cu băncile partenere și consultanții Start-Up Nation, 

s-a avut în vedere uniformizarea modului de evaluare și implementare a proiectului și a fost 

editat un "Ghid al solicitantului" care se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor 

în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului 

START-UP NATION. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi 

Principalele realizări: 

 Start up Nation 2017 

 Programul de internaţionalizare a IMM 

 Program de susţinere meşteşuguri şi artizanat 

 Legea Parteneriatului public-privat 

 Dublarea garanţiilor pentru IMM-uri 
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înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, 

selecţie, aprobare şi implementare a acestora. 

 Importanța derulării programului, în cei doi ani de implementare, vizează trei direcții 

principale și anume: 

 creșterea numărului de IMM-uri înființate și ridicarea gradului de competitivitate a 

acestora; 

 crearea de noi locuri de muncă și inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, 

șomerilor și absolvenților;  

 creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost înscriși 19.297 aplicanți, s-au semnat inițial 8.444 

contracte și un număr de 8.100 contracte sunt active. 

 Potrivit datelor disponibile la data de 20 septembrie 2018, rezultă că: 

 au fost creditați peste 6.500 beneficiari aplicanți; 

 au fost create 21.000 de locuri de muncă, din care 16.000 pe segmentele-țintă. 

 

 2. Programul pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului -  Scopul inițierii 

acestui program a fost promovarea serviciilor și produselor realizate, folosind tehnologii 

simple, tradiționale, având o componentă de prelucrare manuală de tip artizanat, principalul 

obiectiv fiind dezvoltarea meșteșugurilor și a micii industrii artizanale din România. 

 În perioada 28-30 septembrie 2018 a avut loc, sub forma unei expoziții cu vânzare, 

Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, 

pentru anul 2018 fiind alocați 890.000 lei. Târgul a beneficiat de înscrierea a 120 meșteșugari 

și artizani și peste 7.000 de vizitatori adulți, tineri și pensionari.    

  

 3. Programul UNCTAD EMPRETEC-Oferă întreprinzătorilor instruire și asistență 

tehnică și un cadru instituțional pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, desfășurându-

se sub egida Confederației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.   

 Pricipalele obiective avute în vedere în derularea programului s-au referit la: 

• dezvoltarea metodelor moderne de afaceri, generarea de idei de afaceri și produse noi; 

• mobilizarea resurselor antreprenoriale românești și întărirea dinamismului 

întreprinderilor mici și mijlocii din România; 

• încurajarea schimbului de experiență și a dezvoltării relațiilor pe plan local și 

internațional.   

 Pentru anul 2018 a fost alocată suma de 504.000 lei și au fost intruiți 120 de 

antreprenori, în cadrul a 4 workshop-uri la Brașov, Ploiești, Iași și Timișoara.   

 

 4. Programul național multianual de microindustrializare-Este destinat susținerii 

investițiilor în sectoarele economice prioritare, precum și creșterii volumului de activitate şi a 
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competitivității IMM-urilor din aceste domenii. Firmele participante sunt sprijinite să 

achiziționeze:  

- echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT; 

- aparate și instalații de măsură , control și reglare; 

- instalații și echipamente specifice destinate economisirii de energie; 

- active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii 

(francize, etichetare ecologică, licențe), software-uri etc. 

 Resursele financiare alocate programului pentru anul 2018 au însumat 74.359.000 lei, 

în condițiile în care suma maximă nerambursabilă a fost de 450.000 lei și contribuția proprie a 

beneficiarului de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 

 Au fost înregistrați 606 solicitanți, dintre aceștia fiind alese 165 de firme beneficiare. S-

au înființat, astfel, peste 400 de noi locuri de muncă și au fost angajați circa 200 de absolvenți, 

șomeri și persoane defavorizate.  

 

 5. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor 

de piaţă-Reprezintă o schemă de ajutor de minimis care urmărește întărirea capacității 

operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piață, precum și dezvoltarea 

şi modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii de piață. 

 Pentru achiziționarea de bunuri și servicii, crearea și menținerea locurilor de muncă și 

îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajaților au fost alocate fonduri în valoare de 

49.949.000 lei pentru întreg anul 2018, programul având ca principale condiții: 

- finanțare maximă nerambursabilă: 250.000 lei; 

- contribuție beneficiar: 10%; 

- perioadă înregistrare proiecte: 27.08.2018 – 07.09. 2018 

 Dintre cele 1.008 firme solicitante, au beneficiat de ajutor de la stat aproximativ 200 de 

IMM-uri și au apărut peste 500 de noi locuri de muncă, jumătate dintre acestea fiind ocupate 

de tineri absolvenți, șomeri și persoane defavorizate.    

 

 6. Programul de Cooperare Elvețiano-Român (PCER) pentru reducerea disparităților 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse" - Este un program de asistență 

financiară și tehnică pentru implementarea măsurilor-suport naționale și transnaționale 

finanțate de Elveția prin intermediul unor instituții publice și/sau private din Romania și are ca 
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scop acordarea de credite pentru susținerea investițiilor IMM-urilor din România, în vederea 

reducerii decalajului de competitivitate existent în raport cu media Uniunii Europene extinse. 

 Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, iar în 2018 a beneficiat de un buget total 

de 28.524.286 milioane CHF, din care: 

- contribuția parții elvețiene este în sumă de 20.000.000 CHF (inclusiv măsuri de 

publicitate și campanii de promovare, audituri ale programului și Fondul Programului); 

- contribuția totală a instituței/instituțiilor de credit partenere este în suma maxima de 

8.524.286 CHF, echivalentul în lei la cursul BNR de la data semnării acordului de finanțare. 

 

 7. Atragerea de Investiţii Străine-Pentru a veni în sprijinul antreprenorilor și pentru 

atragerea de investiții străine și promovare a exportului, conducând la dezvoltarea și 

consolidarea mediului de afaceri și a unei absorbții mai mari de fonduri nerambursabile de la 

bugetul de stat, în anul 2018 a continuat dezvoltarea Agenţiilor Regionale de Atragere de 
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Investiţii şi Promovare a Exportului care au fost înființate prin Ordonanța de urgență nr. 

43/2017.  

 Rezultatele concrete înregistrate, la nivelul anului 2018, în atragerea de investiții străine 

au fost, în principal:  

- creșterea volumului de investiții straine directe în Romania cu 8,6% pentru 11 luni din 

2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut; 

- peste 100 de proiecte de investiții în lucru, cu o valoare de aproximativ 3,2 miliarde 

euro, avand ca impact crearea a peste 25.000 de locuri de muncă; 

- creșterea notorietății României, ca destinație profitabilă de business la nivel european și 

mondial. 

 

  Printre proiectele de investiții străine demarate în anul 2018 putem enumera: 

CLARIANT, Elveția 

- Tip proiect: producerea de bio-etanol și lignină din reziduurile culturilor de cereale  

- Locuri de muncă: 100 

- Valoare: 100 milioane euro  

 

ROCKWOOL, Danemarca 

- Tip proiect: producția de materiale termoizolante  

- Locuri de muncă: 150 

- Valoare: 50 milioane euro  

 

CALSONIC-KANSEI 

- Tip proiect: componente electronice pentru industria auto 

- Locuri de muncă: 300 

- Valoare: 30 de milioane Euro   

 

  Au fost continuate pe parcursul anului și alte proiecte de investiții străine și anume: 

   ER-BAKIR, Turcia 

- Tip proiect: producție de cabluri și fire – metalurgia cuprului  

- Locuri de muncă: 200 

- Valoare: 26 de milioane euro   

 

DOĞU PRESS AUTOMOTIVE  

- Tip proiect: componente auto  

- Locuri de muncă: 250 

- Valoare: 20 de milioane euro  
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SAG, Elveția  

- Tip proiect: logistică componente auto 

- Locuri de muncă: 200   

- Valoare: 15 milioane euro   

 

LITING, China 

- Tip proiect: corpuri de iluminat 

- Locuri de muncă: 300  

- Valoare: 6 de milioane euro 

 

ROKI, Japonia 

- Tip proiect: producția de filtre auto  

- Locuri de muncă: până la 200  

- Valoare: 2,5 de milioane euro   

 

INTERGLOBETECHNOLOGIES , India 

- Tip proiect: aeronautic și aviație civilă (call center) 

- Locuri de muncă: până la 1000 

- Valoare: 1 milion euro   

 

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP, Marea Britanie 

- Tip proiect: servicii financiare  

- Locuri de muncă: 400 

 

HEXAWARE , India – industria software  

- Tip proiect: de servicii dezvoltare software și servicii de tip BPO 

- Locuri de muncă: 250 

 

VIAVI ROMÂNIA, SUA 

- Tip proiect: tehnologia informației 

- Locuri de muncă: 120 

 A  fost creată o platformă interactivă care cuprinde oportunități de invesțiții în România-

BUSINESS ROMANIA. Harta poate fi accesată online în întreaga lume, doar la un click 
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distanță și permite interacțiunea și transmiterea rapidă a informațiilor pe plan internațional. 

Acest program permite celor care îl accesează: 

•  contact direct, rapid și ușor între oamenii de afaceri români și străini; 

• prezentarea posibilităților de a investi în România; 

• oportunități de export; 

• promovare a proiectelor care pot fi pornite de un investitor de la zero (greenfield) sau 

construite pe o suprafață industrială abandonată și care poate fi reinclusă în circuitul economic 

(brownfield). 

 

II. Instrumente de promovare a exportului  

  

 Program privind promovarea exporturilor 

 Susținerea firmelor românești în a-și promova produsele și serviciile pe piețele externe 

a fost realizată, pe parcursul anului și prin subvenționarea de la bugetul de stat a participării 

acestora, sub pavilion de țară, la târguri, expoziții și misiuni economice internaționale. 

Derularea Programului privind promovarea exporturilor a generat o serie de avantaje 

companiilor participante, precum: 

 promovarea produselor și serviciilor românești;  

 diversificarea piețelor de export prin participarea la acțiunile de promovare 

internațională, având drept consecință creșterea prezenței exportatorilor români pe piețe 

externe; 

 creșterea notorietății brandurilor național și sectorial. 

 

Și din punct de vedere economic, rezultatele au fost unele pozitive, ca urmare a majorării 

fondurilor pentru anul 2018 (55 milioane lei) și anume: 

 participarea la 63 de târguri și expoziții în străinătate;  

 17 misiuni economice internaționale; 

 peste 500 de firme beneficiare ale Programului de Promovare a Exportului din diferite 

domenii de activitate (mobilă și decorațiuni interioare, design vestimentar, confecții și 

accesorii de modă, încălțăminte și marochinarie, industria electronică și electrotehnică, 

industria de apărare, industria alimentară și vinuri, IT și industria de gaming, construcții 

de mașini, industria aeronautică, industria navală, industria cinematografică, industria 

materialelor de construcții); 

 creșterea valorii exporturilor totale cu 8,6% în primele 11 luni ale anului, respectiv cu 

10,0% a celor destinate piețelor intra-comunitare.  

 

 Program multianual de susţinere a internaţionalizării 

 În vederea stimulării mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de 

promovare externă individuală a operatorilor români, care să faciliteze accesul acestora pe 

pieţele externe și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării s-au aprobat, în 
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cursul anului 2018, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2017 privind derularea Programului de susţinere a internaţionalizării.   

 Prin Program, se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri și 

expoziţii cu caracter internațional, organizate în afara țării, cu stand de prezentare a produselor 

sau serviciilor, precum și participarea la misiuni economice. 

 Finanțarea se acordă operatorilor economici în sume fixe, de tip sprijin forfetar, astfel:  

 25.000 lei pentru participarea la târguri si expoziții internaționale; 

 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice internaţionale. 

 Bugetul alocat primei sesiuni de depuneri a cererilor de înscriere a fost de 7,8 milioane 

de lei dintr-un bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis de 71 de 

milioane de lei, iar la încheierea sesiunii au fost depuse peste 250 de dosare.. 

 Schema de finanțare este menită a sprijini întreprinderi din sectoare importante ale 

economiei, precum: 

 tehnologia informaţiei; 

 sectorul alimentar; 

 fabricarea mobilei; 

 industria textilă; 

 cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală. 

 Potrivit Grilei de evaluare a cererilor, pot obține punctaj suplimentar firmele care au 

ales ca piețe-țintă zone non-UE, cu prioritate Africa sau Asia, care dețin brand propriu și au un 

site într-o limbă de circulație internațională. 

  

III. Diplomație comercială 

  

 Prin demersurile de diplomație comercială s-a urmărit dezvoltarea relațiilor pe piețele 

non-UE cu potențial de dezvoltare rapidă, reluarea contactelor unde existau întârzieri în 

organizarea comitetelor mixte și consolidarea relațiilor comerciale în cadrul parteneriatelor 

strategice. 

  

 Săptămâna Diplomației Comerciale a reprezentat un eveniment de analiză și întâlniri 

B2B desfășurat în perioada 25-29 iunie a anului 2018, la București, care a reunit 

consilieri economici, membri ai guvernului, diplomați străini și mediul de afaceri. 

 Comisiile mixte au constituit instrumente de intensificare a sprijinului instituţional 

acordat mediilor de afaceri din România și alte țări pentru: identificarea și dezvoltarea 
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oportunităţilor de cooperare existente, amplificarea schimburilor comerciale reciproce, 

posibilități de colaborare în proiecte din domenii de interes comun. 

  

 Cele mai reprezentative contacte stabilite pe parcursul anului 2018 au fost:  

 Turkmenistan - încurajare şi sprijinire a implicării active a companiilor românești şi 

turkmene în proiecte bilaterale de interes major în domeniile energiei, infrastructurii, 

transporturilor, IT, agriculturii; 

 Baden-Württemberg - schimb de experiență în înființarea și sprijinirea start-up-urilor 

inovative, incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri, clusterelor și parcurilor 

industriale, transfer de expertiză în educația duală; 

 Emiratele Arabe Unite – Forumul de afaceri România-UAE organizat cu ocazia 

lucrărilor Comisiei Mixte Româno–Emirateze 

 Hessa – semnarea, în data de 13.09. 2018, a  documentului de înființare a Comisiei 

Mixte România-Hessa, 

 Până la finalul anului s-au mai organizat comisii mixte și cu Moldova, Kazahstan, 

Albania, Azerbaijan, Coreea și consultări bilaterale cu Croația, Bulgaria și Grecia.   

 

 Misiunile economice reprezintă un mecanism de promovare a exporturilor în 

străinătate, finanțat de la bugetul de stat, prin care companiile românești sunt puse în contact cu 

partenerii străini, în țările de reședință ale acestora. Pentru anul 2018, s-au alocat 3.831.088,83 

lei, iar cele mai importante dintre acțiuni au fost: 

 Germania, Berlin - participare la evenimentul "Go Together, Grow Faster”; 

 Estonia, Tallinn– Memorandum de înțelegere între MMACA și Agenția de Investiții 

Estonă; 

 ”Select USA” – 22 de companii din România, cea mai numeroasă prezență din UE și a 

cincea din lume;   

 Japonia - Tokyo și Osaka - forumuri “Business Bridge Romania-Japan” - peste 230 de 

companii japoneze participante. Rezultatele acestei misiuni au fost, în principal: 

deschiderea relațiilor politice cu Dieta japoneză, vizita vicepreședintelui JETRO și a 

unei delegații de deputați în România, o misiune economică organizată de JETRO în 

România în luna noiembrie 2018. 

 Pe parcursul anului s-au mai organizat misiuni economice cu parteneri din: Grecia, 

China, SUA, Belgia, Cehia, Austria, Ungaria, Australia, Koreea și Arabia Saudită. La întâlnirile 

cu caracter economic au fost promovate peste 150 de companii românesti, domeniile de interes 
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fiind: design vestimentar, IT, jocuri electronice, confecții, artizanat, produse bio, 

multisectoriale, produse electrocasnice.  

 În același context diplomatic, au avut loc și o serie de vizite de lucru în Portugalia, 

Grecia, Turcia, Spania, având ca rezultat încheierea de protocoale și acorduri de colaborare, 

precum și organizarea a două reuniuni ministeriale la Bruxelles și Sofia.  

 

 Relația cu Organizația Mondială a Comerțului – OMC-România, ca stat membru al 

UE, sprijină dialogul bilateral în vederea identificării de soluţii pentru consolidarea şi 

dezvoltarea activităţii OMC. 

  

 În cadrul noilor contacte diplomatice, a avut loc prima vizită a unui ministru român al 

comerțului la OMC, s-au organizat întâlniri cu Directorul Adjunct al acestui for mondial, Allan 

Wolf și cu Ambasadorul Delegaţiei Uniunii Europene la Geneva, Mark Vanheukelen, în 

vederea pregătirii activităţii OMC. 

 

IV. Inițiative legislative privind politicile publice în domeniul IMM  

 

Legea Lobby-ului 

 Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru normativ care să reglementeze 

activitatea de lobby în România, a fost prezentat un studiu comparativ cu privire la 

reglementarea acestei activități pe teritoriul Uniunii Europene. Urmare a acestui material, în 

luna octombrie 2018 a fost lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanță de Urgență 

a Guvernului privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor. 

Sunt definite, astfel, activitatea de lobby, sfera sa de acțiune, actorii contractului, precum și 

conflictele de interese, imcompatibilități și eventualele sancțiuni ce se pot aplica în cazul 

constatării unor abateri. 

 

Strategia INVEST ROMANIA 

  Un obiectiv permanent avut în vedere de către decidenții politici este sprijinul susținerii 

investițiilor strategice ale antreprenorilor autohtoni. În acest sens, a fost adoptată Legea nr. 
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209/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.  

 Firmele participante în cadrul acestui program multianual beneficiază de acordarea de 

garanții de stat prin intermediul FNGCIMM, iar principalele beneficii constau în: 

- eliminarea constrângerilor privind lipsa garanțiilor în accesarea creditelor; 

- stimularea instituțiilor de credit în vederea creării de produse de finanțare adaptate 

nevoilor și caracteristicilor IMM-urilor românești; 

- dezvoltarea întreprinderilor deja existente, precum și înființarea unora noi.  

 

Legea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri 

 La sfârșitul lunii noiembrie 2018, a fost lansat în dezbatere publică proiectul de lege 

privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri. Se dorește, astfel, modificarea Legii nr. 

102/2016 privind incubatoarele de afaceri și introducerea acceleratoarelor de afaceri. Este 

necesară acordarea de facilități atât pentru înființarea, cât și pentru funcționarea incubatoarelor 

de afaceri, pentru a servi scopului unui incubator: dezvoltarea societăților incubate, prin 

mentoring, consultanță, atragere de finanțare, realizarea de transfer tehnologic din centrele de 

cercetare și alte servicii de consiliere.  

 Noile prevederi legislative urmăresc: 

- crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale; 

- dezvoltarea şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în zonele din mediu rural 

prin înfiinţarea de noi incubatoare; 

- dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea 

mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă; 

- înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient 

resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie 

stabilă, din punct de vedere financiar. 

Legea Francizei  

 Realitățile economico-sociale actuale impun clarificări și simplificări de termeni 

referitoare la activitățile de comerț pe teritoriul României, urmărindu-se, totodată, actualizarea 

legislației și reglementarea unitară a normelor care stau la baza activității de comerț. În acest 

sens, a fost aprobat, în luna octombrie 2018, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei cu 
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modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Normele adoptate prevăd o serie de noutăți, precum:   

• clarifică regimul utilizării francizei într-o manieră facilă și vizibilă; 

• introduce conceptul de unitate-pilot; 

• Asociația Română de Franciză va înființa Registrulul Național de Franciză cu rolul de 

monitorizare a afacerilor în sistem de franciză și evidențierea datelor statistice utile. 

 Implementarea armonizată a legislației privind regimul francizei va genera o serie de 

beneficii, cum ar fi:     

• un impact pozitiv la nivel macroeconomic, prin apariția unor noi oportunități de afaceri 

tip franciză, crearea de locuri de muncă, diversificarea pieței de produse și servicii și 

creșterea competiției pe piață;  

• crește gradul de informare a francizorului și a francizatului, înaintea încheierii 

contractului de franciză; 

• protejează francizatul și francizorul de riscurile de a experimenta colaborări 

dezamăgitoare;  

• crește numărul companiilor românești care aleg franciza ca metodă de a dezvoltare a 

afacerii;  

• oferă posibilitatea accesării Start-Up Nation pentru afaceri în franciză. 

 

Acordarea vizei de lungă ședere în vederea desfășurării de activități comerciale 

 Prin Ordinul Ministrul nr. 1.033 din data de 19 iulie 2018 a fost aprobată procedura 

privind acordarea avizului tehnic în vederea obținerii vizei privind desfășurarea de 

activități comerciale și publicată în Monitorul Oficial nr. 727/23.08.2018.  

 Schimbările aduse legislației, în sensul debirocratizării și relaxării condițiilor de 

acordare a avizelor, sunt menite a crește numarul de vize eliberate la 1.000 /an (100.000.000 

euro/an) și vor avea drept efecte:    

• creșterea semnificativă a numărului de investitori - aplicanți pentru obținerea avizului 

tehnic; 

• dublarea proiectelor de investiții și a numarului de locuri de muncă create ; 

• diminuarea semnificativă a documentației care însoțește solicitarea de obținere a 

avizului tehnic; 

• scăderea timpului de analiză a documentației în cadrul procedurii interne de acordare a 

vizei. 

V. Dialog cu mediul de afaceri și opinia publică 

 

 Anul 2018 a constituit, pentru România, un an al provocărilor în care s-au întreprins o 

serie de acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor economico-sociale. Instituțiile statului au 

participat în cadrul  Programului CENTENAR ROMANIA, instituind obligativitatea afișării 
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siglei pe corespondență interna şi externă, precum şi la standurile românești din cadrul târgurilor 

şi expozițiilor şi a oricăror altor manifestări, pe tot parcursul anului. 

 

 În perioada 30-31 august 2018, s-a desfășurat International Business Forum, un forum 

internațional de afaceri la care au participat diplomați ai ambasadelor acreditate la București, 

mediul de afaceri din România și reprezentanți ai Guvernului. Scopul organizării acestui 

simpozion a constat în: 

  - identificarea de noi oportunități de business, informare despre piețe de desfacere, 

facilități fiscale, legislație, întărirea relațiilor comerciale cu partenerii străini;  

  - impulsionarea antreprenorilor români de succes, în sensul deschiderii către noi piețe 

de export și al oportunităților de a investi pe alte piețe. 

 Această întâlnire de afaceri s-a bucurat de un real interes, în sensul că:    

- au fost 800 de participanți – diplomați, oameni de afaceri, oficiali guvernamentali, 

reprezentanți ai patronatelor și ai camerelor de comerț; 

- au participat reprezentanți ai peste 50 de ambasade acreditate la București;  

- s-au organizat 12 ateliere de lucru constituite pe țări. 

 Pe parcursul anului 2018 a existat un dialog permanent cu reprezentanții mediului de 

afaceri, ai mediului academic și universitar, ai diverselor instituții publice și organizații private, 

cu scopul de a cunoaște problemele cu care aceștia se confruntă și conștientizarea nevoilor reale 

ale mediului de afaceri din România. Temele economice care au vizat activitatea IMM-urilor 

au fost dezbătute în cadrul unor grupuri de lucru, forumuri și conferințe, dar au fost promovate 

și în mass-media. 
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10.  POLITICI  PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTITIEI SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorarea succesivă a salariului minim pe economie, a punctului depensie, a prestațiilor sociale 

pentru persoanele cu handicap, adoptarea Legii salarizării, Legii pensiilor și a proiectului noii 

Legi a adopțiilor sunt doar câteva dintre măsurile cu impact important, adoptate în perioada 

2017 - 2019, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

  

 Salarii decente și motivante 

 

Salariul minim a fost majorat de trei ori: 

- 1 februarie 2017, valoarea salariului minim a crescut de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, 

iar de această majorare de 200 de lei au beneficiat 1.269.259 de salariați. 

- 1 ianuarie 2018, salariul minim a crescut cu 31,03% față de anul 2017, de la 1.450 de 

lei la 1.900 de lei. 

- 1 ianuarie 2019, salariul minim garantat în plată a crescut de la 1.900  lei la 2.080 de 

lei.  

- În plus, au fost introduse, prin ordonanță de urgență, măsuri pentru crearea cadrului 

legal de introducere a salariului minim diferențiat și pentru reducerea deficitului de forță 

de muncă. Astfel,de la 1 ianuarie 2019 a fost introdus salariul minim de 2.350 lei pentru 

cei cu studii superioare și minim un an vechime. 

- tot de la 1 ianuarie 2019 a fost introdus salariul minim de 3.000 de lei pentru cei care 

lucrează în domeniul construcțiilor. 

  

Creșteri salariale pentru diferite categorii profesionale în perioada  2017-2018-2019 

- începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, 

aferente lunii decembrie 2016, s-au majorat în medie cu 15%, (Legea nr.250/2016 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum 

Principalele realizări: 

 Salarii decente și motivante 

 Viață decentă pentru pensionari 

 O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Stimularea creării de noi locuri de muncă 

 Şanse reale pentru tineri 

 Incluziune socială şi reducerea sărăciei 

 Servicii sociale de calitate 

 Sprijin pentru familii şi copii 

 Investiţia în copii - investiţia în viitor 

 Respect şi demnitate pentru femei 

 Dialog social şi parte 
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şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  și HG nr.38/2017) 

- începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului nedidactic din 

cadrul inspectoratelor şcolare sau majorat cu 15% (Legea nr.250/2016 și OUG 

nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative) 

- începând cu data de 1 februarie 2017, personalul din instituţiile şi autorităţile publice 

ale administraţiei publice locale indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare 

a beneficiat de majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază și a 

cuantumului sporurilor (OUG nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative) 

- începând cu data de 1 februarie 2017, personalul din cadrul instituţiilor publice de 

spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcţiile 

prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" la Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, capitolul I, litera b), a beneficiat de 

majorarea  cu 50% a cuantumului brut al salariilor de bază și al sporurilor (OUG 

nr.2/2017) 

- începând cu luna aprilie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor 

de care beneficiază personalul care ocupă funcţii de demnitate publică alese din cadrul 

organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi 

vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,s-a majorat cu 30% faţă de nivelul aflat în plată 

pentru luna martie 2017 (Legea nr.115/2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 

termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative) 

- începând cu luna aprilie 2017, includerea, pentru personalul militar, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în soldele 

de funcţie/salariile de funcţie diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii 

corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009; 

menționăm că aceasta a fost devansată cu 4 luni față de termenul inițial de 1 august 

2017; (Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum 

şi modificarea şi completarea unor acte normative) 

- începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici 

cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul 

instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de 

activitate, acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, şi care nu 

fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de 

bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică 

sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit se determină prinraportare la salariul 

de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantumnu poate 

fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

(Legea nr. 115/2017). 

- în intervalul 1 aprilie 2017 – 1 iulie 2017 personalul militar, poliţiştii, funcţionarii 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil 
din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în 

afara programului normal de lucru, de la domiciliu, au beneficiat pentru această perioadă 
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de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, 

acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr.115/2017). 

- începând cu luna iunie 2017, prin Legea nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative, s-a majorat cu 20% cuantumul brut 

al salariilor de bază aflate în plată pentru: 

 personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

şi cooperaţie; 

 personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor 

judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi 

Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; 

 personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi 

al comisariatelor regionale şi judeţene pentru protecţia consumatorilor. 

- de la data intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare (30 iunie 2017) s-a majorat cu 30% cuantumul brut al salariilor 

de bază pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017, din: 

 bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi 

din cadrul Bibliotecii Academiei Române; 

 muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii. 

- de la data intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare (30 iunie 2017) s-a majorat cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru 

următoarele categorii de personal: 

 personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a Agenţiei pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului 

Bucureşti; 

 personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-

Şişeşti" şi din unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia; 

 personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului; 

 personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză 

medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de 

Pensii Publice; 

 personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi personalul din 

direcţiile judeţene de cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, care nu a beneficiat 

de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului 

Economic şi Social. 
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- de la data intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare (30 iunie 2017) s-a majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor 

de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal: 

 personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare; 

 cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv 

personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în 

subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 

250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

 personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 

luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 

1989. 

- de la data intrării în vigoare a Legii nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare (30 iunie 2017) cuantumul brut al salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară se stabileşte la nivelul 

aflat în plată pentru personalul din cadrul Ministerului Transporturilor. 

- începând cu data de 1 octombrie 2017 se majorează cu 10% cuantumul brut al 

salariilor de funcţie ale poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi 

unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa, cu excepţia celui care a 

beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 (OUG nr.56/2017) 

- începând cu data de 1 octombrie 2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al 

salariilor de bază ale personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului civil din Ministerul Apărării 

Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, precum şi a celui care a beneficiat de 

majorări potrivit Legii nr. 250/2016 (OUG nr.56/2017) 

- Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, potrivit Legii nr.152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetareșiOUG nr.56/2017 privind completarea art. 

II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare se aplică 

la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei 

cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

şi se adaugă la acesta/aceasta. 

- începand cu 1 octombrie 2017 se majorează cu 10% cuantumul brut al salariilor 

pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

(OUG nr. 62/2017). 

Începând cu data de 1 iulie 2017, salarizarea personalului din sectorul bugetar se face în 

baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- începând cu 1 iulie 2017, potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017, salariile de 

bază ale personalului din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii 
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locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, conform Nomenclatoarelor prevăzute în anexele la lege 

- începând cu 1 iulie 2017 indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de 

demnitate publică se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuți de lege cu 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

- Prin Legea nr. 274/2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, începând cu drepturile salariale aferente 

lunii decembrie 2017, se acordă următoarele majorări ale cuantumul brut al 

salariilor de bază: 

 cu 30% pentru personalul din cadrul: 

a) Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 

    b) cluburilor sportive universitare; 

    c) Institutului Cultural Român; 

    d) Secretariatului de Stat pentru Culte; 

    e) instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea consiliilor 

locale sau judeţene, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 137/2017; 

 

 cu 15% pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale şi din instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia, precum şi 

ale personalului din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea 

şi sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 

 

 salariile de bază ale înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere 

şi execuţie, personalului contractual de conducere şi execuţie, cu excepţia 

personalului de specialitate, din cadrul Curţii de Conturi, se stabilesc la nivelul aflat 

în plată aferent funcţiilor din cadrul serviciilor Parlamentului; 

 

- Prin Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, de la data intrării în vigoare a acesteia, se majorează cu 35% cuantumul 

brut al salariilor de bază ale personalului care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 

13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În anul 2018, au fost acordate o serie de majorări personalului plătit din fonduri publice, 

conform Legii-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum 

urmează: 

- începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al 
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sporurilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a majorat cu 25% 

faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017; 

- începând cu data de 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi 

cuantumul sporurilor care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază 

personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar 

de stat se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018. 

OUG nr.91/2017pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- personalul care gestionează fonduri comunitare beneficiază de o majorare salarială de 

35% (față de 25% cât a prevăzut legea-cadru în iulie 2017); 

- premiile de excelenţă individuale lunare au fost majorate la două salarii de bază minim 

brute pe ţară garantate în plată lunar, față de prevederile anterioare care permiteau numai 

acordarea anuală a două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată; acestea 

nu se acordă în anul 2018 decât pentru personalul din cadrul ANAF și structurile 

teritoriale; 

- începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul plătit din fonduri publice care 

beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit 

prevederilor art. 60, pct. 1 - 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al 

sporurilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a majorat cu 28,5% 

faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017; 

- începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sănătate și asistență socială, 

cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-

cadru de acordare a sporurilor, fără a depăşi limita de 30% sporuri în total salarii de bază 

- personalul din sistemul sanitar beneficiază de indemnizaţia de hrană începând cu 1 

ianuarie 2018. 

Legea nr.79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 

- începând cu 1 martie 2018,salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de 

medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară se majorează la nivelul 

salariului de bază stabilit potrivit legii pentru anul 2022; 

- începând cu 1 martie 2018, includerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior  la acordarea majorării salariale de 20% de care beneficiază 

personalul didactic; 

- nevăzătorii beneficiază de sporul de 15% prevăzut de lege; 

- includerea personalului nedidactic, din instituţiile de învăţământ superior la creșterea de 

până la 30% a salariului de bază deţinut acordată numai personalului didactic din 

instituţiile de învăţământ superior, din venituri proprii; 

- munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de 

lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea 

activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi 

siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de 

urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi 

a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a 

certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către funcţionarii 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate 
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compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de 

funcţie/salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata 

majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, 

gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă; 

- personalul încadrat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene înafara 

organigramei, se salarizează cu tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și ghidul 

solicitantului; 

- stabilirea salariilor de bază pentru managerii de spitale în funcție de salariul de bază al 

funcției de medic; 

- persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă 

medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie 

clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10% 

- majorarea salariului de bază pentru funcția de șef centru din unități de asistență socială 

fără personalitate juridică (la 6750 lei de la 5966 lei), la același nivel cu contrabilul șef 

din instituții de asistență socială cu personalitate juridică (care a fost de asemenea  

majorat de la 6580 lei la 6750 lei) 

- majorarea salariului de bază al managerului din alte muzee decât cele de importanță 

națională, de la 7546 lei la 8301 lei 

- salariile de bază ale personalului încadrat pe funcțiile de secretar general și secretar 

general adjunct din cadrul Parlamentului se stabilesc la nivelul anului 2022, începând 

cu 1 aprilie 2018; 

- includerea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale și serviciilor 

Parlamentului, din cadrul Ministerului Educației Naționale și serviciilor publice 

deconcentrate, precum și din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 

Sănătății, între categoriile de personal care beneficiază de majorarea de 15% a salariului 

de bază pentru complexitatea muncii; de asemenea, de această majorare  va beneficia și  

personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi și personalul Agenției Naționale 

de Integritate, iar personalul din cadrul Consiliului Concurenței și din cadrul Oficiului 

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va beneficia de 10% majorare a 

salariului de bază; 

- majorarea salariilor de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 pentru funcțiile de 

inspector școlar, experți criminaliști, funcțiile de conducere din administrația publică la 

nivel teritorial, manager public, șef departament, inspector de concurență superior, șef 

serviciu și șef birou din alte unități bugetare de subordonare centrală și locală; 

- salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte între limite, astfel: 

limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-

teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui 

consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care 

cuprinde şi majorarea prevăzută la art.16 alin.(2); 

- începând cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de bază 

de care beneficiază personalul din cadrul Institutului Naţional pentru Studierea 

Holocaustului din România "Elie Wiesel" se majorează cu 100%. 

Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind 

unelemăsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene 

- personalul civil din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în 

subordinea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care nu 

a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
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normative, beneficiază începând cu data intrării în vigoare a legii, de majorarea 

cuantumului brut al salariului de bază cu 20%, stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din 

Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016; 

- stabilirea salariilor de bază pentru directorul Institutului Național de Hematologie 

Transfuzională Prof.dr. C.T. Nicolau și pentru persoanele care ocupă funcția de  director 

în cadrul centrelor de transfuzie județene, în funcție de salariul de bază al funcției de 

medic; 

- începând cu 1 martie 2018, includerea unităților conexe din învățământ la acordarea 

majorării salariale de 20% de care beneficiază personalul didactic; 

- stabilirea salarizării personalului din cadrul Gărzilor forestiere la nivelul administrației 

publice centrale; 

- acordarea majorării de 15% pentru complexitatea muncii și personalului din cadrul 

Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților; 

- stabilirea, începând cu luna aprilie 2018, a salariilor de bază ale personalului care ocupă 

funcții de director general și director general adjunct din cadrul Agenției pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022. 

 

OUG nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
- începând cu luna mai 2018, includerea în majorarea de 20% a salariului brut acordată 

personalului didactic, și a personalului încadrat pe funcții de inspector școlar general, 

inspector școlar general adjunct, inspector școlar  de specialitate și inspector școlar;  

- începând cu luna mai 2018, acordarea indemnizației de hrană și pentru personalul din 

cadrul învățământului superior care a beneficiat de tichete de masă în anul 2017; 

- începând cu luna mai 2018, scoaterea gărzilor din calculul procentului de 30% - parte 

variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază; 

- asigurarea limitei minime a sporurilor prevăzute în Regulamentul de sporuri pentru 

unitățile sanitare de monospecialitate și serviciile de ambulanță județene și serviciul de 

ambulanță al Municipiului București –Ilfov; 

- începând cu luna mai 2018, acordarea unor sume compensatorii pentru acele categorii 

de personal ale căror drepturi salariale nete începând cu luna martie 2018 sunt mai mici 

decât cele plătite în luna februarie 2018, corecții care vor acoperi diferența și care vor fi 

actualizate în funcție de evoluția drepturilor salariale individuale stabilite potrivit legii; 

- majorarea gradului I pentru funcția de contabil-șef din învățământul preuniversitar, 

având în vedere că nivelul de salarizare pentru funcția de contabil-șef prevăzut la Funcții 

comune era mai mare decât acesta; 

- corelarea nivelului de salarizare pentru funcția de director casa corpului didactic cu 

nivelul de salarizare pentru funcția de inspector școlar; 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de director de îngrijiri, asistent șef serviciu 

de ambulanță și asistent medical șef în funcție de salariul de bază aferent funcției de 

asistent șef și respectiv, asistent medical principal cu studii superioare. 

 
Legea nr.287/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
- funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală cu locul de 

muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 beneficiază de un spor de izolare de până la 20% 

din salariul de bază; 
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- începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al 

salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din 

cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se majorează cu 

50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017; 

- începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al 

salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din 

federaţiile sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-

cadru nr. 153/2017; 

- începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al 

salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER se 

majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 

153/2017; 

- începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al 

salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de 

Ştiinţe ale Naturii Constanţa se majorează cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 

alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017. 

 

O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

- începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, 

indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, 

solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru 

anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie; 

- în perioada 2019 - 2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate 

integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de 

vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 8/2009, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 

153/2017; 

- personalul didactic din învățământ beneficiază de salariile de bază stabilite potrivit legii 

pentru anul 2022 începând cu luna septembrie 2020.  

 

Odată cu intrarea în vigoare a legii de aprobare a O.U.G. nr.41/2018 urmează să se acorde 

următoarele majorări salariale: 

- de majorarea salariului de bază prevăzută de Legea-cadru nr.153/2017 la art.17 alin.(4) 

pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice beneficiază și 

personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 

- de majorarea salariului de bază de 15% acordată pentru personalul didactic din 

învățământul special beneficiază și personalul didactic din învățământul special 

integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv 

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile 

coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea; 

- de sporul de solicitare neuropsihică de 10% acordat personalului didactic de predare din 

învățământ beneficiază și personalul didactic în cadrat pe funcții de conducere ale căror 

salarii de bază cuprind și o normă didactică (directori, inspectori școlari), deoarece și 

aceste categorii de personal au activitate didactică de predare; 
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- acordarea unei majorări a salariului de bază pentru specialiștii din cadrul Institutului 

Național de Expertize Criminalistice (funcții de conducere și de execuție, 10% respectiv 

5%); 

- personalul prevăzut la Anexa VII beneficiază de limita sporului pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare de până la 15%, faţă de limita de  10%, cât era prevăzut 

anterior;  

- corelarea nivelului de salarizare al  bucătarului cu înaltă calificare cu muncitorul 

calificat I; 

- acordarea majorării salariilor de bază la nivelul anului 2022 și pentru medicii care 

desfășoară activitate atât de cercetare cât și medicală din unitățile clinice, în mod similar 

cu medicii. 

  

 Viață decentă pentru pensionari 
 

Valoarea punctului de pensie a fost majorată astfel: 

 Începând cu 1 iulie 2017 de la 917,5 lei la 1.000 de lei, pentru un număr de 5.049.161 

de pensionari; 

 În perioada 1 iulie 2018- 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie este de 1.100 

de lei; 

 Începând cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și 

este de 1.265 lei. 

Indemnizația socială pentru pensionari a fost majorată astfel: 

 Începând cu 1 martie 2017 de la 400 la 520 lei, pentru un număr de 994.004 de 

pensionari; 

 În perioada 1 iulie 2018 - 1 septembrie 2019 nivelul indemnizației sociale este de 640 

de lei, iar începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei. 

De asemenea, prin aplicarea prevederilor Legii nr.2/2017, a fost stabilită eliminarea  

contribuției de asiguări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionari (2.252.562 de 

pensionari au beneficiat de eliminarea CASS); 

De asemenea venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul 

din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. 

Guvernul a aprobat majorarea la 400 de lei a cuantumului ajutorului anual acordat 

veteranilor, văduvelor și accidentaților de război în afara serviciului ordonat. 

De asemenea începând cu 1 ianuarie 2019 au fost majorate, în medie, de aproape cinci 

ori indemnizațiile pentru invalizii, veteranii şi văduvele de război astfel: 

 de la 259 la 1.500 lei lunar pentru invalizii de război încadraţi în gradul I de 

invaliditate; 

 de la 231 la 1.000 lei lunar pentru invalizii de război încadraţi în gradul II de 

invaliditate; 

 de la 196 lei la 900 lei lunar pentru invalizii de război încadraţi în gradul III de 

invaliditate. 

 de la 161 la 600 lei lunar  pentru veteraniI de război; 

 de la 161 la 600 lei lunar  pentru văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit.  

  

 

 

Legea privind sistemul public de pensii 
Guvernul României a aprobat, în data de 10 octombrie 2018, proiectul de Lege privind sistemul 

public de pensii, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  
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Proiectul de lege prevede creșteri etapizate ale valorii punctului de pensie, până în anul 2021, 

pentru ca, din anul 2022, să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe Valoarea Punctului 

de Referință (VPR): 

- 1.265 de lei în 2019; 

- 1.775 de lei în 2020; 

- 1.875 de lei în 2021, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se 

adaugă majorarea de 10% aferentă acordului global și altor sporuri/drepturi de natură salarială; 

-  Din anul 2022 Valoarea Punctului de Referință se va indexa, anual, cu inflația și 50% 

din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.  

Valoarea punctului de pensie va ajunge, așa cum este precizat și în Programul de 

Guvernare, la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua în calcul 

întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare la data adoptării 

Programului de Guvernare. 

Proiectul de lege aprobat de Guvern reglementează recalcularea tuturor categoriilor de 

pensii stabilind clar că, nicio pensie în plată nu va scădea. 

În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja 

în plată, atunci se va menține suma în plată.  

Nu se modifică vârsta standard de pensionare, stagiul minim și nici stagiul complet 

de cotizare. 

 

În anul 2019 va fi elaborată o nouă lege privind  asistența socială a persoanelor 

vârstnice. 

 

 Societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 

 

 Potrivit Legii nr. 227/2015 a Noului Cod Fiscal al României, începând cu luna mai 

2018, persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază acum de scutirea de impozit 

aferent veniturilor, terenurilor, clădirilor și autoturismelor, față de scutirea de impozit aferent 

doar veniturilor până la acea dată.  

 Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, prestațiile sociale de care beneficiază aceste persoane s-au majorat, astfel: 

 

Valorile majorate Valorile anterioare 

Adultul cu handicap beneficiază, în 

condiţiile prezentei legi, de următoarele 

prestaţii sociale: 

a) indemnizaţie lunară, indiferent de 

venituri: 

(i)70% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj si 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap grav; 

 

(ii) 53% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap accentuat; 

(4) Adultul cu handicap beneficiază, în 

condiţiile prezentei legi, de următoarele 

prestaţii sociale: 

a) indemnizaţie lunară, indiferent de 

venituri: 

(i) 65% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap grav; 

 

(ii) 50% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap accentuat; 

https://idrept.ro/00053737.htm
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b) buget personal complementar lunar, 

indiferent de venituri; 

 

(i) 30% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap grav; 

 

(ii) 22% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap accentuat; 

 

(iii) 12% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap mediu. 

b) buget personal complementar lunar, 

indiferent de venituri; 

 

(i) 25% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap grav; 

 

(ii) 20% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap accentuat; 

 

(iii) 10% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

pentru adultul cu handicap mediu. 

 
 

Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, prestațiile sociale de care beneficiază părintele, tutorele sau persoana care se ocupă 

de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap s-au majorat, astfel: 

 

Valorile majorate Valorile anterioare 

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă 

de creşterea şi îngrijirea copilului cu 

handicap în baza unei măsuri de protecţie 

specială, stabilită în condiţiile legii, 

beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada 

în care îl are în îngrijire, supraveghere şi 

întreţinere, astfel: 

a) 60% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap grav; 

 

b) 35% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap accentuat; 

 

c) 12% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap mediu. 

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă 

de creşterea şi îngrijirea copilului cu 

handicap în baza unei măsuri de protecţie 

specială, stabilită în condiţiile legii, 

beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada 

în care îl are în îngrijire, supraveghere şi 

întreţinere, astfel: 

a) 50% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap grav 

 

b) 30% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap accentuat; 

 

c) 10% din indicatorul social de referinţă, 

prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 

cazul copilului cu handicap mediu. 

 

Prin LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, modificată prin LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-

https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm
https://idrept.ro/00053737.htm


135 

 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se acordă 

un spor de 15%, astfel: 

Sporul pentru persoanele cu handicap 
(1) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul 

programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de 

funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. 

"Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate 

în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea 

nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul 

programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul 

de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare." 

 

Reglementarea statutului asistentului personal. 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire și la 

domiciliul unui asistent personal profesionist, această măsură reprezentând un pas important în 

promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu 

dizabilități. 

Guvernul a modificat și completat Legea nr. 448/2006, prin care sunt acordate drepturi 

copiilor și adulților cu dizabilități 

Noua lege prevede, până în anul 2020, transformarea vechilor centre rezidențiale, 

astfel încât acestea să nu mai poată găzdui mai mult de 50 de beneficiari. Se renunță, astfel, la 

vechile centre, de tip “mamut”. 

A fost introdusă o alocație lunară, de 600 de lei, pentru asistentul personal 

profesionist care are în îngrijire un adult cu handicap, astfel încât acesta să poată asigura 

condiții de locuit, hrană și îmbrăcăminte. Asistentul personal profesionist care îngrijește 

un adult cu handicap grav va primi 750 de lei lunar, sumă care se adaugă salariului. 

 În luna februarie 2019 au fost propuse și se află în transparență decizională două proiecte 

de Ordin comun,  al ministrului muncii şi justiției sociale, al ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de acordare 

a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea şi utilizarea de 

tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul 

național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, respectiv privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 

familiei şi egalității de șanse şi al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru 

aprobarea criteriilor medico -psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de 

handicap. 

 Implementarea unor programe de interes naţional privind dezinstituţionalizarea 

şi prevenirea instituţionalizării. 

A fost adoptat prin HG 192/2018 aprobarea Programului de interes national ”Înființarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru 

prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și prin HG 193/2018 

Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi 

https://idrept.ro/00108487.htm
https://idrept.ro/00186657.htm
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de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi” 

Înfiinţarea de locuinţe protejate şi centre de zi, prin intermediul cărora se va asigura 

tranziţia în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi, găzduite în centrele rezidenţiale; au 

fost aprobate prin HG 192/2018, 50 centre de zi la un Buget de 61,4 milioane lei. 

Construcţia, reabilitarea, modernizarea şi dotarea de locuinţe protejate şi de centre de zi; 

prin inetrmediul Programului operațional Regionalsunt alocați 16 milioane euro pentru 

realizarea a 72 locuinte protejate, pentru  516 beneficiari și 24 centre de zi. 

 

 Stimularea creării de noi locuri de muncă 

 

A fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2018pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă,publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I nr. 577/09.07.2018, prin care au fost modificate și completate trei acte 

normative, respectiv Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare și Legea nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare. 

Principalele modificări aduse Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care 

au ca scop creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și 

stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de 

muncă, sunt: 

 - Dublarea cuantumul primei de activare, de la 500 lei la 1000 lei, sumă neimpozabilă, 

acordată șomerilor înregistrați, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație 

de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 

3 luni. 

 - Majorarea de la 900 lei la 2250 lei a cuantumului subvențiilor acordate lunar 

angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată persoane din 

categoria grupurilor dezavantajate pe piața muncii:  

 absolvenți ai unor instituții de învățământ, lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 

absolvent încadrat,cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel 

puțin 18 luni;  

 absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, lunar, pentru fiecare absolvent, pe o 

perioadă de 18 luni;  

 șomeri de lungă durată, tineri NEET, șomeri care sunt părinți unici susținători ai 

familiilor monoparentale și șomeri cu vârsta peste 45 de ani, lunar, pe o perioadă de 12 

luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, cu obligația menținerii 

raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;  

 șomerii care mai au 5 ani până îndeplinesc condițiile de pensionare/pensionare 

anticipată parțială, lunar pe o perioadă de maxim 5 ani. 

- Dublarea, de la 1.000 lei la 2.000 lei, a cuantumului subvențiilor acordate lunar 

angajatorilor care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socialăpe perioada 

derulării contractului de solidaritate de 1-3ani. 

Modificarea Legii nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, a avut în vedere  

majorarea subvenției acordate angajatorilor care încheie un contract de ucenicie pentru 

nivelurile 2-4 de calificare, pe perioada derulării acestuia de 1-3 ani, de la 1.125 lei la 2.250 

lei/lună.Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2018 s-a prevăzut 
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posibilitatea organizării de către angajatori a uceniciei la locul de muncă și pentru nivelul 1 de 

calificare, cu durata contractului de ucenicie de 6 luni, în aceleași condiții de finanțare. 

De asemenea, a fost modificată Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, în sensul majorării sumei de 

care beneficiază, la cerere, angajatorii care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legii, 

pe întreaga perioadă de derulare a contractului de stagiu (6 luni), de la 1.350 lei la 2.250 

lei/lună. 

Măsuri acordate prin OUG 60/2016 și OUG nr.6/2017 de modificare a Legii nr.76/2002 

Prima de încadrare. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în 

vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia 

în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului 

social de referinţă în vigoare la data încadrării. 

 

Prima de activare. Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu 

beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru 

o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. 

Sunt prevăzute, prin art. 732 din lege, condiţiile de acordare. 

 Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare (pentru absolvenţii instituţiilor de 

învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale) şi cu prima de instalare,  care se acordă 

şomerilor care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă 

mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a 

acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în 

localităţile învecinate. 

 Prima de activare se poate, însă, cumula cu prima de încadrare care se acordă şomerilor care 

se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea 

în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. 

Prime de mobilitate – prima de încadrare şi prima de instalare 

 Prima de încadrare: persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă 

mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de 

o primă de încadrare, neimpozabilă.  

Cuantumul primei de încadrare se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, 

proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la 

angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o 

perioadă de 12 luni. 

 Prima de instalare: persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă 

mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a 

acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în 

localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, 

destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul 

domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. 

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:  



138 

 

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri şi care se încadrează în muncă într-o altă 

localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; 

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc 

reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei 

monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. 

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la 

alin. (1), unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum 

de 3.500 lei. 

Sunt prevăzute tranşele de acordare, precum şi cuantumurile diferite dacă angajatorul asigură 

şi locuinţă de serviciu sau suportă cheltuielile aferente. 

Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se 

cumulează. 

Art. 751 din lege stabileşte detalii privind acordarea, precum şi restricţiile de acordare.  

Modificări aduse prin OUG nr. 6/2017 

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2017, dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 

publice, este în vigoare de la 25 ianuarie 2017, data publicării în Monitorul Oficial nr. 62/2017. 

OUG nr. 6/2017 modifică şi completează, între alte acte normative, şi Legea nr.76/2002, tot 

referitor la stimularea angajării şomerilor.Astfel, a fost aprobat programul ”Prima chirie”, 

precum și normele de aplicare a acestui program destinat stimulării mobilității forței de muncă, 

prin care 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile pentru cei care își găsesc un loc de muncă, 

la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu vor fi subvenționate, dar nu mai mult de 900 de 

lei/lună pentru fiecare angajat, prin acordarea primei de relocare. 

Prima de relocare. Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km 

faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă 

domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate 

acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în 

noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. 

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către 

acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu 

depăşesc suma de 5.000 lei/lună. 

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, 

pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Se precizează ce înseamnă cheltuieli de locuire, modul de acordare (lunar, pe o perioadă de cel 

mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute), cine 

nu poate beneficia de prima de relocare. 

Prima de relocare se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima 

de încadrare sau cu prima de instalare.Prin Legea 250/2017 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, a fost reglementată acordarea primei de inserție 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 

16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. 
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Această primă este egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data 

încadrării (1500lei). (Prima de inserție a înlocuit prima de încadrare acordată absolvenților în 

cuanntum egal cu un indicator social de referinţă). 

Alte măsuri pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată: 

persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la 

serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Începând 

cu data de 22 octombrie 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Aceste persoane beneficiază de 

orientare personalizată și vor încheia un acord de integrare în muncă cu Serviciul public de 

ocupare a forței de muncă 

 

 Realizarea Strategiei Naţionale pentru locurile de muncă verzi 2018-2025. Aceasta 

va asigura tranziţia la Economia Verde. Observatorul European pentru Ocupare 

apreciază în studiul realizat în 2013 că în România sectoarele ecologice ar putea 

reprezenta 25% din totalul ocupării. 

Strategia Naţională pentru locurile de muncă verzi 2018-2025 a fost aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 594 din august 2018. 

 Strategia are trei obiective specifice pentru tranziția la ”economia verde”: 

 stimularea antreprenoriatului și creării de locuri de muncă verzi cu accent pe sectoarele 

de competitivitate crescută; 

 dezvoltarea competențelor forței de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate 

în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi; 

 consolidarea cooperării cu actorii relevanți și a dialogului cu partenerii sociali din 

sectoarele cu potențial pentru crearea de locuri de muncă verzi. 

 

S-au creat următoarele beneficii: 

 oportunităţi de creare a unor noi locuri de muncă în sectoare specifice (cercetare și 

inovare, industrie orizontală conexă domeniilor energiilor regenerabile, construcţii, 

agricultură ecologică, turism balnear, transport public); 

 îmbunătățirea stării de sănătate a populației; 

 dezvoltarea competențelor pentru gestionarea deșeurilor și eficientizarea energetică; 

 creșterea nivelului de cunoștințe ale fermierilor privind practicile agricole ecologice, 

schimbările climatice. 

 

Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de 

excluziune socială; descurajarea dependenţei de măsurile de asistenţă socială: 

Prin Hotărârea de Guvern nr.92/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.235/16.03.2018 a fost modificată structura Clasificării Ocupațiilor din România (COR)  în 

ceea ce privește redenumirea grupei majore 9 din „Muncitori necalificați” în „Ocupații 

elementare” și a fost realizată modificarea denumirilor subgrupelor majore, grupelor minore și 

a grupelor de bază care fac parte din grupa majoră 9, în scopul facilitării accesului persoanelor 

apte de muncă aflate în risc de excluziune socială la programele de formare profesională de 

nivel de calificare 1 corespunzătoare unor ocupații din această grupă majoră. 

Prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al președintelui Institutului Național de 

Statistică nr. 1635/342/07.05.2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 
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familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 

1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupației (șase 

caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 566/05.07.2018, s-au corelat 

denumirile subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază cu cele din H.G. nr. 

92/2018 și au fost modificate descrierile acestora. 

S-a elaborat Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției 

sociale nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului 

național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie 

şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile 

de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum și condiţiile de acces corespunzătoare 

fiecărui nivel de calificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

837/02.10.2018. 

A fost aprobat Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2495/29.11.2018 privind 

aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de 

nivel 1. 

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, în instituțiile publice locale, 

pentru a dobândi diverse competențe. Instituțiile publice locale vor fi implicate în procesul 

de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini să capete experiențe, 

competențe și abilități care vor putea fi valorificate ulterior în mediul privat. Sunt vizați 

tinerii cu vârsta între 16 și 26 ani care nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni, care 

fie se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta, fie au cel puțin un copil 

în întreţinere. 

- Elaborarea și aprobarea HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor publice de asistență socialăși a structurii orientative de personal 

și au fost elaborate 2 fișe de proiect cu finanțare din fonduri europene, care susțin 

implementarea acestor măsuri (ex. ”Prima Cameră”, ”Crearea și implementarea serviciilor 

comunitare integrate pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale”). 

 Activitatea de tele-muncă (munca la distanță) - o transpunere a conceptului de 

“teleworking”, prevăzut în majoritatea statelor europene - a fost reglementată și în România. O 

activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator poate fi 

desfășurată de către salariat și la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind 

tehnologia informației și comunicațiilor. 

Desfășurarea activității în regim de tele-muncă de către salariat poate avea loc cel puțin 

o zi pe lună și se poate extinde pe toată perioada de lucru. 

 Noi atribuții de control pentru Inspecția Muncii 

- A fost creat cadrul normativ referitor la îndatoririle, drepturile şi incompatibilităţile 

specifice funcției de inspector de muncă prin aprobarea Legii nr. 337/2018 privind Statutul 

inspectorului de muncă. 

- A fost modificată structura organizatorica a Inspecţiei Muncii, respectiv a inspectoratelor 

teritoriale de muncăși s-a înființat compartimentul special pentru combaterea muncii 

nedeclarate”. 

 

Au fost introduse reglementări noi în Codul muncii privind munca nedeclarată: 
Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual 

de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu 

evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru. Această reglementare 
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creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară 

activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în 

documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților. 

 

 Șanse reale pentru tineri 

- Proiectul Legii Internshipului, adoptat de Guvern. Tinerii în vârstă de cel puțin 16 

ani vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții 

publice, pe perioade de cel mult șase luni. 

- Guvernul a aprobat Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, 

document strategic în domeniul ocupării tinerilor ce va continua măsurile și programele 

puse în aplicare prin Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-

2015, elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului către Comisie și Statele Membre 

privind înființarea Garanției pentru tineret. 

ANOFM implementează masuri cu privire la stimularea ocupării tinerilor, atât prin BAS, cat si 

prin FSE  (ucenicie, stagii, prime de mobilitate, de activare si subvenționarea locurilor de 

munca).  

A fost elaborată și promovată Legea nr.164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii 

de învăţământ superior, prin care s-au majorat cuantumurile subvențiilor acordate din BAS 

agajatorilor, astfel: echivalentul a 250 euro lunar/ucenic, respectiv echivalentul a 300 euro 

lunar/stagiar. 

A fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I nr. 577/09.07.2018, prin care au fost majorate la 2.250 lei cuantumurile 

subvențiilor acordate din BAS angajatorilor care încadrează în muncă persoane considerate ca 

făcând parte din grupuri vulnerabile pe piața muncii, subvenții reglementate prin Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și Legea nr. 335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. 

Principalele rezultate ale punerii în aplicare a Planului de Implementare a Garanției pentru 

Tineret 2017-2020 la 31 decembrie 2018: 

Identificarea și înregistrarea tinerilor NEETs în baza de date integrată din cadrul Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă - 75.465 tineri sub 25 de ani  

- 36.650 tineri înregistrați în perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018 prin implemenatrea 

Proiectului INTESPO  

- 38.815  tineri sub 25 de ani stoc șomeri la data de 31 decembrie 2017. 

Nr. total  de contracte de ucenicie încheiate în primele 4 luni de la înregistrarea în baza de date 

a Serviciului Public de Ocupare: 581 contracte 

Nr. de absolvenţi beneficiari de stagii în primele 4 luni de la absolvire –  102 tineri 

Nr. tineri NEETs care au accesat măsurile active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă în primele 4 luni de la înregistrarea în baza de date a acesteia –  163.528 tineri sub 

25 ani 

Nr. tineri ocupați în primele 4 luni de la  înregistrarea în baza de date –  87.605  tineri sub 25 

ani 

Nr. tineri NEETs care au beneficiat de servicii de informare şi consiliere în carieră –  140.826 
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Nr. de tineri NEET care au beneficiat de cursuri de formare profesională –  11.154 tineri 

cuprinși în cursuri de formare profesională din care  8.965 tineri în primele 4 luni de la 

înregistrarea în baza de date. 

Acordare prime mobilitate (încadrare) inclusiv șomerilor de lungă durată –  300 tineri 

Acordare prime instalare, inclusiv șomerilor de lungă durată  -  74 tineri 

Acordare prime de activare –  1.950 tineri 

 Acordare de prime de relocare – 291 tineri 

Nr. tineri NEET absolvenți angajaţi prin acordarea de subvenții angajatorilor –  3.646 tineri 

absolvenți 

Număr de tineri NEET  angajaţi prin acordarea de subvenții angajatorilor – 3.363, din care: 

  3.343 tineri  NEETs 

 7  tineri NEETs persoane cu handicap; 

 13  tineri NEETs persoane unici întreținători ai familiilor  monoparentale. 

Număr de tineri aflaţi în risc de marginalizare socială angajaţi –  259  tineri 

  

 Incluziune socială și reducerea sărăciei  

 
Modificarea programelor de sprijin financiar bazate pe testarea mijloacelor, prin 

combinarea acordării beneficiului atât în bani, cât şi în natură, prin:  

 

A. Elaborarea și depunerea a două fișe de proiecte în cadrul SSRS (Sprijin pentru Reforme 

Structurale – finanțator Comisia Europeană):  

1.”Suport pentru Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul 

serviciilor și beneficiilor de asistență socială”. Proiectul are mai multe componente, însă doar 

componenta nr. 3 are referire strictă la beneficiile de asistență socială, prin care s-au identificat 

noi metode de plată a beneficiilor de asistență socială. Proiectul a avut o durata de 12 luni, și a 

fost finalizat în luna martie 2019. 

2.  ”Suport pentru dezvoltarea unui mecanism de indexare și pilotarea noii modalități de 

plată a beneficiilor de asistență socială în România (Proiectul nr. 19RO10). ”Proiectul 

urmează a fi implementat în anul 2019 (data exactă de începere a activității fiind determinată 

de către CE, în funcție de momentul contractării firmei care va implementa proiectul). In 

momentul actual proiectul se află în faza de elaborare a Termenilor de Referință, conform 

procedurilor Proiectul va avea 2 componente și anume: 1. dezvoltarea unui mecanism de 

indexare pentru beneficiile de asistență socială (în momentul acestea având la bază 

indicatorul social de referință - ISR): prin această componentă a proiectului vor fi analizate și 

identificate metodele/mecanismele de indexare a beneficiilor de asistență socială, ținând cont 

de cele mai bune practici de la nivelul UE. 2. Suport în procesul de pilotare a noii modalități 

de plată a beneficiilor de asistență socială: se intenționează continuarea activității derulate în 

cadrul proiectului cu tema: Identificarea unor modalități de plată a beneficiilor de asistență 

socială, derulat sub coordonarea Comisiei Europene, prin SRSS, începând cu data de 19 

martie 2018, cu firma câștigătoare Ernst&Young (EY).  

B. Prin adoptarea de către Parlament a Legii nr.192/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.642 din 24 iulie 2018, au fost aduse modificări Legii nr.416/2001 privind venitul 
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minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stimulării ocupării forței 

de muncă în rândul beneficiarilor de ajutor social. Aceste modificări au în vedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

stimularea participării persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, la 

măsurile de ocupare și programele de formare profesională oferite de agențiile de ocupare, 

prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local sau desfășurarea de activități sezoniere. Refuzul 

unui loc de muncă sau a participării la serviciile de ocupare și formare oferite de agențiile 

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social. 

Modificările reprezintă o redefinire a eligibilității, în sensul în care este stimulat 

comportamentul activ pe piața forței de muncă prin măsuri de protecție socială pro active care 

vor avea impact la nivelul pieței muncii în următoarea perioadă.       

 

În aplicarea Legii nr.192/2018, DPBS a elaborat proiectul de HGpentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 52/2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2016, care va fi revizuit 

în perioada următoare pentru a fi incluse și modificările adoptate recent de Parlament în ceea 

ce privește acordarea indemnizației pentru creșterea copilului. 

C. Prin OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene au fost aduse modificări prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările 

ulterioare, prin OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, în sensul majorării nivelului de venituri până la care se acorda dreptul 

la ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri, de la 615 lei la 750 lei. 

 Servicii sociale de calitate 

- Noi standarde de calitate pentru beneficiarii sistemului de asistență socială 

Au fost aprobate noile standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale. 

Standardele, care nu au mai fost revizuite din anul 2015 și sunt prevăzute în Programul de 

Guvernare 2018-2020, se adresează tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate (copii, 

bătrâni, persoane cu dizabilități, victimele violenței în familie, persoane fără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem 

integrat și cantinele sociale). Acestea stau la baza revizuirii standardelor minime de cost. 

Standardele minime de calitate au fost aprobate prin ordin al ministrului muncii și 

justiției sociale, după cum urmează: 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.25/03.01.2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial  destinate copiilor 

din sistemul de protecție specială; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/03.01.2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din 

sistemul de protecție specială; 
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- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.27/03.01.2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;  

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.28/03.01.2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și 

combaterii violenței domestice; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/03.01.2019 pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în 

comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.81/16.01.2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/16.01.2019 pentru aprobarea 

Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Pe lângă proiecte menţionate, au fost elaborate, următoarele: 

- proiect de modificare şi completare a Legii nr.292/2011 – Legea asistenței sociale; 

- proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea  şi completarea HG nr.118/2014 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 

privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și pentru modificarea și 

completarea HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.  

De asemenea, proiectul de act normativ prevede simplificarea administrativă atât în sensul 

revizuirii formularelor de solicitare a certificatului de acreditare și licenței de funcționare, 

posibilitatea completării acestora online, dar și în sensul eliminării din lista documentelor 

justificative a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice.” 

Prin proiectul de HG cu privire la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (NM), se prevăd 

următoarele: 

a) eliminarea din lista documentelor justificative pentru acreditarea furnizorului de servicii 

sociale a CV-ului și copiei contractului individual de muncă și includerea acestora în lista 

documentelor justificative pentru acreditarea serviciilor sociale; 

b) modificarea și completarea cererii de solicitare a acreditării furnizorului de servicii sociale,  

secțiunea 2. Informații privind cunoștințele în managementul serviciilor sociale, astfel încât, 

datele incluse în rubrica Servicii sociale pe care solicitantul intenționează să le înființeze în 

următorii 3 ani să acopere temele obligatorii managementului acestor servicii, cum ar fi: 

încadrarea în Nomenclatorului serviciilor sociale, identificarea standardelor minime de calitate 

obligatorii aplicabile serviciului social respectiv, identificarea și planificarea resurselor 

materiale, umane și financiare în vederea respectării standardelor minime de calitate aplicabile. 

c) eliminarea din lista documentelor justificative pentru acreditarea serviciilor sociale a 

autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice; 

d) menționarea expresă a atribuțiilor inspectorilor sociali, în etapa de verificare în teren, a 

îndeplinirii standardelor minime de calitate, în baza cărora se eliberează licenţa de funcționare 

sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia. 
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Referitor la prevederile privind Nomenclatorul serviciilor sociale, se vizează următoarele 

aspecte: 

a) completarea Nomenclatorul serviciilor sociale cu servicii sociale destinate asigurării cazării 

şi îngrijirii unor elevi, studenţi şi tineri, care provin din familii aflate în situaţii de dificultate, 

în ”internate de tip social” precum şi cu - Centre de informare şi consiliere pentru victimele 

violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu 

b) revizuirea categoriilor de servicii sociale adresate copiilor aflați în dificultate, în mod distinct 

a serviciului de tip ”telefonul copilului”.; 

c) revizuirea activităților principale care pot fi acordate în cadrul centrelor de zi pentru persoane 

vârstnice prin înlocuirea sintagmei ”consiliere vocațională” cu sintagma ”consiliere și orientare 

în carieră sau mediere”; Avem în vedere obiectivele stabilite prin Strategia națională pentru 

promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, 

aprobată prin HG nr.566/2015. 

d) modificarea și completarea alin.(4) al articolului 9 din regulamentele-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale, pentru o exprimare mai clară: corelare cu prevederile Legii 

educației naționale nr.1/2011 și înlocuirea sintagmei ”și” cu ”sau”. 

Impact social și administrativ: Eficiența verificării prealabile a respectării standardelor minime 

de calitate în domeniul serviciilor sociale, pe de o parte, crește eficiența intervenției acestora 

asupra persoanelor beneficiare, serviciile sociale fiind destinate depăşirii situaţiilor de 

dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii, iar pe de altă parte, scade riscul prestării unor servicii sociale 

sub nivelul minim de calitate reglementat precum și al abuzurilor asupra persoanelor 

vulnerabile.  

- Elaborarea standardelor minime de cost 

A fost elaborate proiectul de HG privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale. La revizuirea cuantumurilor s-au avut în vedere: creșterea calității vieții 

beneficiarilor de servicii sociale, creșterea prețurilor de consum, modificările legislative ce au 

vizat creşterile salariale acordate în perioada 2016 – 2018, creşterea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată,  prevederile referitoare la cheltuielile cu salariile brute și 

contribuțiile salariale ale angajatorului, precum şi cele ale Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare etc. 

În afara revizuirii cuantumurilor prevăzute de H.G. nr.978/2015, proiectul de act normativ 

introduce: 

 noi standarde de cost atât pentru locuinţe minim, cât şi pentru locuinţe maxim protejate; 

 noi standarde de cost pentru centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

şi centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei; 

 standarde de cost pentru căminele pentru persoane vârstnice pentru fiecare din cele trei 

grade de dependență.” 

- Dezvoltarea şi implementarea unui program naţional privind formarea profesională a 

personalului din domeniul asistenţei sociale şi asigurarea în fiecare localitate a cel puţin 

unui asistent social cu normă întreagă În acest sens, a fost semnat pe 29 martie 2019, 

Contractul de finanțare pentru proiectul POCU/460/4.6/„Dezvoltarea sistemului de asistență 
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socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” - cod 126924, pentru derularea unui 

program de formare la nivel national. 

- Persoane afectate de sărăcie din aproape 140 de comunități vor beneficia de servicii sociale 

integrate pentru creșterea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale 
Persoane afectate de sărăcie din 139 de comunități rurale și mic urbane cu marginalizare 

severă și peste medie vor beneficia de servicii sociale integrate, adaptate tuturor nevoilor 

identificate, de la cele sociale, de sănătate sau educație, până la ocupare, locuire și accesul la 

documente de identitate. În acest, a fost semnat contractul de finanțare (nr. 

POCU/375/4/22/122607) și a început implementarea proiectului „Crearea și implementarea 

serviciilor comunitare integrate (SCI) pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale”, în 

perioada 12.09.2018-11.01.2022. 

 

Programe de interes național pentru dezvoltarea sistemului de asistență a vârstnicilor la 

domiciliu, aprobate de Guvern 
Guvernul a aprobat prin HG nr. 427/2018 finanțarea a două programe de interes 

național (PIN) destinate persoanelor vârstnice:”Servicii comunitare la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice” și ”Sprijin pentru autoritățile administrației publice locale din 

unele unitățile administrativ-teritoriale în care nu s-au înființat/nu au fost acreditate 

serviciile publice de asistență socială”. 

Perioada de implementare: 2018 – 2020. 

Bugetul total alocat: aproape 115.000.000 lei. 

 

·  Încă 50 de centre de zi și 80 de locuințe protejate pentru tinerii și adulții cu dizabilități, 

printr-un program de interes național aprobat de Guvern 

Programul de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării 

tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” prevede înființarea de centre de 

zi în care aceștia, dar și adulții cu dizabilități din comunități să poată fi pregătiți pentru o viață 

independentă prin consiliere vocațională și terapie ocupațională, în vederea integrării pe piața 

muncii. 

 Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, în instituțiile publice 

locale, pentru a dobândi diverse competențe 

 Documentația pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru 

susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzire a fost simplificată și au fost 

introduse noi condiții și criterii în acordarea ajutoarelor de urgență. 

 Cultele acreditate ca furnizori de servicii sociale pot beneficia de subvenții de la 

bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998. 
  

- Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a politicilor de incluziune 

socială, prin implementarea proiectelor: 

 

 -  ”Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii 

sociale la nivelul MMFPSPV” (finanțat prin POCA 2014-2020) –  implementat în perioada 

martie2016- aprilie 2018; - finalizat 

-  „Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în 

coordonarea MMJS”, în implementare  
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-  Elaborarea unei fișe de proiect, finanțat din POCA 2014-2020, intitulat ,,FIECARE 

OM CONTEAZĂ! - evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost si a impactului serviciilor 

sociale existente asupra calității vieții acestora”. 

 

„Sistem integrat de reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural”. 

 

Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței politicilor familiale, prin inițierea 

proiectului POCA: 

 

„Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a  

politicilor familiale” (proiectul a trecut de faza de evaluare inițială POCA, în momentul actual 

fiind în proces de încărcare în programul MySMISS). 

 

Proiecte aprobate în cadrul SSRS (Sprijin pentru Reforme Structurale – finanțator Comisia 

Europeană):  

”Suport pentru Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul serviciilor și 

beneficiilor de asistență socială” (proiect finalizat). 

 

“Suport pentrudezvoltarea unui mecanism de indexare și pilotarea noii modalități de plată a 

beneficiilor de asistență socială în România” (în implementare). 

 

 Sprijin pentru familii și copii 

 
 Legea adopției a fost modificată: procedura a fost simplificată, familiile care adoptă vor 

fi sprijinite financiar. 

 Reglementările aprobate de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopției contribuie la limitarea perioadei de ședere a copilului în sistemul 

de protecție, urgentarea procedurii de dobândire și menținere a statutului de copil adoptabil 

și la flexibilizarea evaluării adoptatorilor și a etapei de monitorizare post-adopție. 

Stimulentele financiare vor susține decizia familiilor de a adopta copii cu vârsta între 3 și 6 

ani, sau care sunt încadrați în grad de handicap ușor sau mediu ori fac parte dintr-un grup 

de frați adoptabili împreună. Proiectul de Lege se afla la lunii martie 2019 în procedură de 

dezbatere parlamentară, la  Camera Deputaților. 

 Plata CASS, eliminată pentru beneficiarii de indemnizație creștere copil, de venit minim 

garantat și de indemnizație acordată pentru concediul de acomodare în urma unei 

adopții. 

 Prin OUG nr. 6/2017 a fost aprobată creșterea stimulentului de inserție la 650 lei. 

 Indemnizația minimă de creștere a copilului s-a majorat la 1.250 de lei, de la 1 ianuarie 

2018, față de 1.233 de lei în 2017. 

 au fost adoptate normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă. Serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei sunt 

asigurate de bone, fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o 

persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de 

prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată și reprezentantul legal 

al copilului. 

 

Majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii realizată prin aprobarea Legii bugetului 

de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 - Partea I și a OUG nr. 9/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 
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modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, începând cu drepturile lunii aprilie 2019, 

cuantumurile alocației de stat pentru copii au fost majorate la 150 lei pentru copiii cu vârsta 

cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la 

terminarea acestora și la 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 18 ani, în 

cazul copilului cu dizabilitate. 

- Programul guvernamental ”gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” 

prevede înființarea unui cont special de economisire sub formă de depozit individual de 

economii Junior Centenar, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2018 

privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii 

Junior Centenar". În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de către 

reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând, sume de bani în lei, prin 

virament, mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. sau în 

numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului. Pentru sumele depuse de părinți sau de 

reprezentantul legal al copilului se va aplica o rată de dobândă de 3% pe an. 

- Prin aprobarea Ordinului comun MFP, MMJS și CNP  Nr. 99/75/4/2019 din 16 ianuarie 2019 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual 

de economii Junior Centenar" au fost stabilite detalii privind metodologia/procedura de 

acordare a primei de stat și a sumelor anuale plătite, precum și procedura de deschidere, 

funcționare și de utilizare a conturilor individuale de economii. 

  

 Investiție în copii, investiție în viitor 

 
 A fost adoptată legea prin care a fost operaționalizată instituția Avocatul Copilului, ca 

structură distinctă în cadrul instituției Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de 

domeniul drepturilor copilului. Până acum, problematica drepturilor copilului era 

inclusă într-un domeniu mai larg care viza copiii, familia, tinerii, pensionarii și 

persoanele cu handicap. 

 Guvernul a aprobat crearea a cel puțin 8 servicii specializate de tip rezidențial și a cel 

puțin 8 centre de zi pentru copiii cu tulburări de comportament, în vederea reintegrării 

lor școlare, familiale ori sociale. În acest scop, prin Programul de interes național în 

domeniul protecției drepturilor copilului, pentru perioada 2017-2019, vor fi alocate 

14,43 milioane lei. 

 MMJS, prin ANPDCA, a depus un proiect în valoare de 568 de milioane de euro, 

fonduri europene, pentru dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de 

plasament. 

Asigurarea unui mediu familial de îngrijire pentru toţi copiii din instituţii, prin 

continuarea procesului de dezinstituţionalizare şi asigurarea tranziţiei către îngrijirea în 

comunitate. 

Circa 40% din centrele de plasament se află în proces de închidere, fie într-o fază incipientă (23 

centre), fie într-o fază mai avansată (37 centre), urmând a fi depuse proiecte pentru închiderea 

acestor centre atât în cadrul Programului Operațional Regional, cât și în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman. 

La 31 martie 2019 erau încheiate 2 contracte de finanțare, cu o valoare de aproximativ 2 mil. 

Euro și 6 proiecte se aflau în etapa de precontractare. 
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Proiectul TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cu un buget de 

568.985.570 euro, cod SMIS 127169, se află în implementare începând cu luna noiembrie 2018. 

Prin proiect, până la sfârșitul anului 2023, rețeaua de asistență maternală, ca alternativă la 

îngrijirea în instituții, va fi extinsă cu aproximativ 4000 de persoane, iar 15.000 de asistenți 

maternali vor beneficia de formare profesională. Proiectul are acoperire națională, fiind 

implementat de ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri din țară. 

La 31 martie 2019 , prin proiect, rețeaua de asistență maternală a fost extinsă cu 149 de 

asistenți maternali. 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru o mai bună abordare a 

dezinstituționalizării. 

Proiectul de modificare a Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 

copilului, aflat la sfârșitul lunii martie 2019  în procedură de avizare interministerială, cuprinde 

dispoziții menite să asigure protejarea copiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate 

prin introducerea posibilității de a desemna drept persoană care să asigure creșterea și îngrijirea 

copilului, pe lângă rudele până la gradul IV, și a persoanelor care fac parte din rețeaua socială 

a copilului, să definească tipurile de servicii ce pot intra în categoria serviciilor de tip rezidențial 

- case de tip familial, apartamente, centrele de primire în regim de urgență şi centre maternale; 

să introducă obligația pentru autoritățile locale de reorganizare a acestor servicii, respectiv 

închiderea centrelor de plasament sau, după caz, reorganizarea serviciilor de tip rezidențial, 

până la data de 31 decembrie 2020. 

 

 Respect și demnitate pentru femei 

 

 Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021 şi a Planului operaţional 

pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru 

perioada 2018 – 2021. 

 La data de 17 iulie a fost adoptată Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în 

care este reglementat regimul general al ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi de 

tehnician în egalitate de şanse.   

 La data de 13 iulie a fost adoptată Legea nr. 174/2018privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prin care a fost 

reglementat ca pilon central ordinul de protecție provizoriu și care armonizează 

legislația internă cu prevederile Convenției de la Istanbul. 

În cadrul pachetului de legislație secundară necesară pentru implementarea prevederilor 

Legii nr. 174/2018 și a Legii nr. 178/2018, au fost aprobate următoarele acte normative: 

 Ordinul comun MMJS/MAI nr. 146/2578 din data de 18 decembrie 2018 privind 

modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1110 din 28.12.2018. 
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 Ordinul nr. 2524/2018 al ministrului muncii și justiției sociale privind Metodologia de 

participare la programele de consiliere psihologică, publicat în Monitorul Oficial nr. 

74/30.01.2019.  

 Ordinul nr. 2525/2018 al ministrului muncii  și justiției sociale privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenția de urgență  în cazurile de violență domestică, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 95/06.02.2019. 

 Ordinul nr. 28/2019 al ministrului muncii  și justiției sociale  prin care au  fost aprobate 

noile standarde minime de calitate pentru serviciile sociale din domeniul violenței 

domestice, publicat în  Monitorul Oficial nr. 90/05.02.2019. 

 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Fișa proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” și bugetul acestuia 

au fost aprobate la data de 27.11.2018. 

Obiectivul general al proiectului vizează crearea unei „Rețele Naționale Integrate de 42 

de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice” și cele Naționale 

Integrate de 42 de locuințe protejate destinate victimelor violenței domesticerobate la 

datansiliere vocațională în scopul dezvoltării și furnizării serviciilor de asistență socială, 

consiliere psihologică și juridică pentru victimele violenței domestice în vederea 

facilitării tranziției la o viață independentă. La data de 04.03.2019 a fost semnat 

Contractul de finanțare de catre AM POCU.  Proiectul se află în curs de implementare.  

 Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021,  în cadrul 

programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România are în 

vedere, în principal, dezvoltarea unei rețele de 10 centre de criză pentru situațiile de viol 

și 8 centre de consiliere pentru agresori. 

La data de 26 noiembrie a fost inaugurat, la Spitalul Universitar de Urgență București, 

„Centru - Pilot de Criză pentru Situațiile de Viol”, proiect inițiat de către ANES în 

Parteneriat cu SUUB și Ministerul Sănătății și în colaborare cu Primăria Sectorului 5, 

Inspectoratul General al Poliției Române și Institutul National de Medicină Legală 

„Mina Minovici”, urmând a fi replicat la nivel național prin intermediulproiectului 

„Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. 

La data de 29.01.2019 a fost semnat Contractul de finanțare de catre Operatorul de 

Program.Proiectul se află în curs de implementare.  

 

 Dialog social și parteneriat 

 

 Elaborarea Anuarului Dialogului Social, constituirea și gestionarea bazelor de date privind 

organizațiile partenerilor sociali, contractele colective de muncă la nivel de sector și grup 

de unități, conflictele colective de muncă; 

 Colaborare instituţională cu MAE (4 grupuri tripartite de lucru pe teme sectoriale ce vor 

face obiectul PNR 2018) şi cu ministerele de resort;  
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 Schimb de expertiză în cadrul reuniunilor reţelei inter-Agenţii şi participare la consolidarea 

platformei online pentru  promovarea soluţionării amiabile a conflictelor colective de 

muncă; 

 201 de Comisii de Dialog Social în care au fost dezbătute 386 acte normative; 

 373  de Comisii de Dialog Social, la nivelul prefecturilor,în care au fost dezbătute atât teme 

de interes local, cât și național;  

 Stabilirea unui calendar predictibil de consultări cu partenerii sociali în cadrul CNT şi în 

funcţie de etapele Semestrului European şi ameliorarea schimbului de informaţii reciproce; 

Modificarea Legii nr. 62/2011 - Legea dialogului social 

Au fost iniţiate consultări cu partenerii sociali.  

Propunerile identificate au fost transmise pe 11.01.2018 şi Biroului Subregional al Organizației 

Internaționale a Muncii de la Budapesta pentru punct de vedere.   

A fost inițiat un grup de lucru pentru modificarea legii care a avut 3 întruniri și va propune un 

proiect de lege având ca obiect de reglementare revizuirea și corectarea principalelor deficiențe 

ale actualei reglementări. 
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11. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

 

În cursul anului 2018, s-au  întreprins o serie de acţiuni menite să ducă la îndeplinire 

obiectivele prevăzute în Programul de Guvernare. 

 Pachetul social garantat pentru educaţie 

 Tichete de grădiniţă 

S-a implementat Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (tichete de grădiniţă – 50 lei/lună, 

pentru o frecvenţă şcolară mai mare de 50%). Numărul estimat de beneficiari ai 

tichetelor este de 40.000de copii. 

Complementar, din fonduri europene nerambursabile (POAD), acești copii vor primi, 

pentru prima dată în anul școlar 2018 -2019, pachete de rechizite în valoare de 40 

lei/copil. 

 Programul guvernamental naţional de rechizite şcolare 

Alocarea acestui program, finanțat din bugetul de stat, pentru anul 2018, a fost de 8,58 mil. 

lei. Numărul de beneficiari, pentru anul şcolar 2018-2019, este estimat la 337.000 de 

preșcolari și elevi.   

 Proiectul necompetitiv Rechizite pentru preşcolari şi elevi - şanse egale la educaţie 

Suplimentar sumei alocate anual din bugetul de stat, Comisia Europeană alocă 27 mil. euro. 

Astfel, s-a semnat contractul de finanțare pentru acest proiect retrospectiv-alternativ, pentru 

anii școlari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, și parțial pentru anul 2018-2019, în valoare 

de 17,31 mil. lei, urmând a se depune anual cereri de finanțare până în 2023. Numărul 

beneficiarilor pentru 2018-2019 este de  360.150 (elevi cls. II-VIII și preşcolari). 

 Programul naţional Bani de liceu 

A crescut cuantumul sprijinului financiar acordat elevilor de liceu proveniţi din medii 

defavorizate, acordat în cadrul programului Bani de liceu, (HG nr. 712/2018) cu 38,9% (de 

la 180 lei la 250 lei), iar valoarea plafonului maxim de acordare a bursei s-a majorat de 

3,33 ori (de la 150 lei la 500 lei/membru de familie). Numărul de beneficiari pentru 2018 

este de 33.057, iar bugetul a fost de 58,446 mil.lei. 

Printr-un alt proiect retrospectiv-alternativ, s-au solicitat la rambursare din fonduri 

europene, prin POCU, recuperându-se la bugetul de stat, valoarea sumelor acordate elevilor 

Principalele realizări: 

 Creşterea salariilor de bază pentru personalul didactic 

 Pachetul social garantat pentru educaţie: 885 milioane lei alocaţi în 2018 

 Program profesori bine motivaţi 

 Reînfiinţarea şcolilor de meserii şi a Centrului naţional de învăţământ 

 Implementarea manualelor digitale 
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prin Programul Bani de liceu  în perioada 2015-2018 și pentru anul școlar 2018-2019 (buget 

– 144 mil. lei). 

 Bursa profesională 

Începând cu anul școlar 2018–2019, se aplică HG nr. 951/2017 privind modalitatea de 

subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul 

profesional (200 lei/lună/elev). Programul are un buget, pentru anul 2018, de 162,815 mil. 

lei şi un număr estimat de  85.000 de beneficiari, pentru anul școlar 2018-2019. 

Printr-un alt proiect retrospectiv-alternativ, finanțat din POCU, s-a solicitat la rambursare 

și decontare către bugetul de stat, contravaloarea burselor din anii 2015-2018 și pentru anul 

școlar 2018-2019, în valoare totală de 84 mil. euro. 

Au fost decontate prin proiect, burse plătite deja, în valoare de aproximativ 61,6 mil. euro. 

 Acordarea de burse 
Prin OMEN nr. 3480/2018, s-a aprobat modificarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Alocarea sumelor necesare 

acordării acestor burse și cuantumul acestora se stabilesc de către consiliile locale. 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, sunt:  

- burse de performanță pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele 

naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare ori s-au calificat în loturile de pregătire 

organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru competițiile internaționale, au obţinut 

locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural- artistice, cu 

caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN; 

- burse de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură; 

- burse de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu venituri medii și au media 

generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior; 

- burse de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi orfani de ambii părinți 

sau bolnavi. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe bazacertificatului 

eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar. 

 Programul naţional EURO 200 

Prin HG nr. 297/2018, a crescut plafonul de venit brut lunar pe membru de familie 

pentru achiziţionarea de calculatoare în cadrul acestui program, de la 150 lei la 250 lei.  

      Bugetul alocat pentru 2018 a fost de 2,61 mil.lei, iar numărul de beneficiari de 2.771 elevi. 

 Programul – pilot de acordare a unui suport alimentarpentru preşcolarii şi elevii din 

50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat - Masa caldă. 

      Numărul estimat de beneficiari pentru anul școlar 2017-2018 este de 19.014 persoane, 

bugetul alocat fiind de 30,77 mil. lei, iar pentru anul școlar 2018-2019, 23.455 persoane 

beneficiază de 55,25 mil. lei.  

      Prin HG nr. 65/2018, s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a programului. S-a 

promovat o nouă ordonanţă de urgenţă, prin care programul este finanţat pe an calendaristic 
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şi nu pe un an școlar (ceea ce este mai avantajos din punct de vedere al achiziţiilor) şi prin 

care  creşte valoarea alocării per elev de la 7 lei/zi la 10 lei/zi (cu 43%). 

 

 Programul pentru şcoli al României  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023, în anul şcolar 2018 – 

2019, s-a alocat suma de 571,988 mil. lei. 

Programul pentru şcoli al României prevede acordarea gratuită pentru preşcolarii din 

grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate 

şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume 

proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie. 

 Îmbunătățirea infrastructurii școlare  

 Printr-un program pentru îmbunătăţirea educaţiei din mediul rural, derulatde către 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), s-au finanțat construcțiile/ 

reabilitările pentru 265 de școli. 

 Prin programul - Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) al MEN 

(finanțare de la bugetulu de stat și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - BDCE) 

și PNDL s-au finalizat 73 creșe și grădinițe.  

 Prin programul - Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS), MEN  a 

finalizat 4 școli (3 școli construcții noi și 1 școală reabilitată). 

Prin 10 proiecte derulate prin  Programul Operational Regional (POR), se decontează 

finanțările pentru obiective de investiții realizate din fonduri europene nerambursabile - 

BDCE (programele PRET și PRIS).  Până în decembrie 2018, s-au decontat 32,8 mil.euro.  

- S-au modernizat 290 unitaţi de învăţământ prin Programul National de Dezvoltare 

Locală (PNDL). Prin PNDL I și PNDL II, în anul 2018, au fost cuprinse în finanțare 

3354 de unități de învățământ. În același an, prin POR, au fost cuprinse în finanțare 

1576 unități de învățământ. 

 S-a semnat un protocol cu S.C.CERSANIT S.A., în baza căruia compania urmează să  

renoveze grupurile sanitare situate în incinta a minimum 100 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat selectate. Renovările s-au derulat  în perioada aprilie-decembrie 

2018. 

 Proiectul - Sistem de avertizare timpurie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii 

 S-a derulat prima fază a proiectului, finanţat de Comisia Europeană cu 15.000 de euro, 

prin serviciul Structural Reform Unit. În cadrul primei etape s-a realizat o analiză, de 

către experţi UE, cu privire la situaţia existentă din perspectiva abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a şcolii. Se finanțează și a doua etapă a proiectului în care se va elabora 

un plan de acțiune și o metodologie pentru colectarea și utilizarea de date privind 

situațiile de risc legate de  prevenirea părăsirii școlii. Pentru elaborarea acestei 

metodologii, Comisia Europeană a contractat Banca Mondială, la sfârșitul anului 2018.  

 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie 

 Proiectul necompetitiv – Educație timpurie incluzivă şi de calitate 

Este finanțat din fonduri europene, cu o valoare de 4 mil. euro, și urmează să fie 

implementat în perioada 2019-2021. Prin proiect vor fi formate 2600 de cadre 
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didactice/personal de sprijin care vor presta servicii de creşă (îngrijire și educaţie) pentru 

copiii de 0 -2 ani. 

 Apelul competitiv de proiecte - Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară 

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor continua activitățile proiectului 

necompetitiv menționat anterior și va urmări creșterea ratelor de participare la educație 

antepreșcolară a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, prin înființarea unor grupe 

de creșă. Se estimează  un număr de aprox. 14.000 de copii de 0-2 ani beneficiari 

(alocare totală: 164 mil. euro, alocare FSE: 138,47 mil. euro). 

 Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi  

 Promovarea învăţământului profesional, inclusiv dual corelat cu nevoile pieţei 

muncii  

Pentru anul şcolar 2018-2019, cifra de școlarizare pentru învăţământul profesional 

a  fost  de 40.065 locuri, din care 5.192 locuri pentru învăţământul dual, în cadrul a 80 

unităţi de învăţământ profesional şi tehnic. 

În anul școlar 2018-2019, au fost realizate 164 de clase a IX-a învățământ dual, cu un 

efectiv de 4.244 elevi, fiind implicați 527 de operatori economici și 120 de unități de 

învățământ. 

Ministerul Turismului intenționează să înfiinţeze o instituţie furnizoare de formare 

continuă - Centrul naţional de învățământ care să formeze personal calificat pentru 

domeniul turism. Se va acorda, în continuare, sprijin pentru promovarea programelor de 

pregătire ale centrelor identificate de Ministerul Turismului. 

 Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat 

Proiectul noncompetitiv - Dezvoltarea sistemică a învățământului profesional și tehnic în 

concordanță cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local 

Acest proiect are o componentă care vizează dezvoltarea antreprenoriatului în România, 

prin realizarea derularea următoarelor activități: dezvoltarea şi îmbunătățirea metodelor 

de predare-învățare ale personalului didactic din IPT pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale (6.100 de cadre didactice formate), precum şi formarea de competențe 

antreprenoriale pentru elevi  (61.000 de elevi participanţi la activităţile derulate pentru 

dobândirea de competenţe antreprenoriale).  

 Programul România profesională 

Acest apel de proiecte lansat de Autoritatea de Management POCUdin cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene,are dreptpotenţiali aplicanţi organizaţii sindicale, 

organizaţii, asociaţii de întreprinderi, asociaţii şi fundaţii, furnizori de formare 

profesională autorizaţi, Camerele de Comerţ şi Industrie. 

 Apelului competitiv Școală pentru toţi 

Acest apel finanţează măsuri destinate antepreşcolarilor şi preşcolarilor, sprijină 

tranziţiei elevilor de la un ciclu şcolar la altul, dezoltă programe A doua şansă, Scoala 

după şcoală, programe de educaţie parentală şi de îmbunătăţirea competenţelor cadrelor 

didactice. În cadrul acestui apel, au fost selectate 129 de proiecte (alte două aflându-se 
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în faza de contractare), care beneficiază de o finanțare nerambursabilă totală de 166 mil. 

euro, (dintr-o alocare totală de 173,2 mil. euro) 

 Competiţia Business Plan 2018 

În cadrul proiectului s-au înregistrat 301 firme de exerciţiu, cu peste 900 de elevi dornici 

să-şi demonstreze competenţele antreprenoriale.  

Competiția Națională Business Plan se desfășoară anual, în parteneriat cu autoritățile 

publice locale, instituții de învățământ superior și de cercetare din țară sau străinătate, 

organizații nonguvernamentale, agenți economici, asociații patronale din domeniile 

economice pentru care se organizează formare profesională.  

 Registrului Mentorilor Antreprenori din universităţi 

În vederea înfiinţării acestui registru, s-a solicitat universităţilor transmiterea datelor cu 

privire la activităţile de mentorat din cadrul acestora. Până în prezent, s-au putut 

centraliza următoarele informații: nr parteneriate universități de stat – 8.055; număr de 

parteneriate universități particulare – 1.172; număr total de parteneriate – 9.227. 

Raportările sunt la nivelul anului 2017 și 2018, când au raportat 58 de instituții de 

învățământ superior (dintre care 43 de stat și 15 particulare). 

 Societăţilor Antreprenoriale Studenţeşti (SAS) 

SAS suntfinanţate din fondul de dezvoltare instituţională. Conform Ordinului privind 

metodologia de utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de 

stat, începând cu anul 2017, universitățile au depus proiecte ce vizează înfiinţarea şi 

susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din subordinea 

universităţilor. 

În 2018, 28 de societăți antreprenoriale studențești au fost finanțate din Fondul de 

Dezvoltare Instituțională. 

 Apelul de proiecte Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul 

superior în sprijinul angajabilității 

În cadrul apelului au fost contractate 11 proiecte în valoare de 61,968 mil. de lei (din 

care contribuția FSE  este de 11,81 de mil. euro). Proiectele vizează dezvoltarea și 

pilotarea furnizării de cursuri complementare cu componentă aplicativă adresate 

studenților din ciclul de studii de licență. 

 Programe de antreprenoriat pentru studenți  

Un număr de 6 universități românești participă la exercițiul HEInnovate, inițiativă 

comună a COM și OCDE. Exercițiul presupune evaluarea potențialului antreprenorial 

inovativ al instituțiilor de învățământ superior, pornind de la auto-evaluarea lor în raport 

cu ghidul aferent dezvoltat de către OCDE și COM. Acest exercițiu este coordonat în 

România de către MEN. Raportul la nivel național face parte din programul 

HEINnovate, un cadru de orientare, pentru a sprijini liderii politici și liderii instituțiilor 

de învățământ superior să consolideze potențialul antreprenorial și inovator al 

instituțiilor de învățământ superior.  

 Profesori motivati şi bine pregătiţi 

 Creșterea salariilor în educație 

În anul 2018, s-au operat următoarele majorări salariale: 25% pentru întreg personalul, 

începând cu 01.01.2018; 20% pentru personalul didactic, începând cu 01.03.2018; 10% 
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- spor de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul de predare, începând cu 

01.12.2018. 

Prin acordarea acestor majorări precum și a voucherelor de vacanță, a crescut motivația 

personalului care lucrează în educație. 

Prin ordinul de ministru nr. 3913/2018, au fost mărite cu peste 60% tarifele nete pentru: 

evaluatorii și cadrele didactice implicate în Evaluarea Naţională, Bacalaureat, 

examenele de titularizare și definitivat şi pentru evaluatorii manualelor școlare. S-au 

mărit sumele acordate pentru plata cu oraîn același procent ca și salariile. S-a introdus 

pentru prima dată plata evaluatorilor (tarif dublu comparativ cu BAC si EN) și 

organizatorilor la olimpiade - faza națională.  

 Apelul Profesori motivați în școli defavorizate 

Este un apel dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, cu mulți copii aflați 

în risc de abandon școlar și care nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii 

calificați. Prin acest apel, sunt vizate și școlile organizate în contexte de predare atipice: 

în spitale, pentru copii în regim de detenție, în zone geografice greu accesibile, școala 

virtuală și alte forme reglementate prin lege. În cadrul acestui apel, au fost contractate 

27 de proiecte pentru finanțare, care vor beneficia de o finanțare nerambursabilă totală 

de 26,6 mil. euro (din care 24,2 mil euro contribuție FSE). Măsurile finanțabile includ 

activități de formare continuă, schimburi de bune practici și de motivare a profesorilor 

care predau în școli din zone dezavantajate, fiind vizat un grup țintă de 1.162 cadre 

didactice și personal de sprijin. 

 Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar 

A fost aprobat în 2018. El este un document obligatoriu care completează normativele 

în vigoare privind activitatea din învăţământul preuniversitar. 

 Proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED în  valoare de 43 

mil. euro, cu rezultate aşteptate constând în 55.000 de profesori din învățământul primar 

și gimnazial formaţi, 330.000 de ore de formare, subvenții acordate de câte 600 de lei 

pentru fiecare cadru didactic participant la formare. Până la 31.12.2018, s-au 

solicitat cereri de rambursare în valoare 10,3 mil. lei. 

În cadrul acestui proiect au fost realizate în 2018 următoarele activități: analiza  nevoilor 

de formare a cadrelor didactice din România; selectarea formatorilor de formatori; 

acreditarea programului de formare de formatori; selectarea a peste 800 de experți la 

nivel de proiect (din care 200 au fost validați). 

 Cetăţeni activi pe piaţa muncii 

Pentru anul universitar 2018-2019, s-au alocat cifre de şcolarizare distincte dedicate 

absolvenţilor de licee situate în mediul rural (2000 de locuri) dar şi a unor locuri 

finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de  dezvoltare a României 
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(5000 de locuri – licenţă, 4600 – master, 300 – doctorat), precum şi locuri destinate 

formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice. 

 Proiectului privindînvăţământul secundar (ROSE) 

 Granturi pentru licee 

În cadrul proiectului ROSE, finanţat printr-un împrumut de la BIRD, se implementează, 

în perioada 2017 – 2021, în trei runde, granturi pentru liceele cu performanțe scăzute. 

În Runda I au fost implementate 257 de proiecte în valoare totală de 25,85 mil. euro, 

care au inclus 30.600 de elevi beneficiari participanțila activitățile remediale și de 

pregătire. În școlile participante, rata de abandon școlar în clasele terminale de liceu a 

coborât la 3%, rata de absolvire a clasei a XII-a a crescut la 94,6%, iar rata de promovare 

a examenului de bacalaureat la 58,55%.  În cadrul Rundei a II-a a proiectului, sunt în 

curs de implementare 512 proiecte, în valoare totală de 52,09 mil. euro.  

Prin acest proiect, Casele Corpului Didactic au fost dotate cu echipamente, conform 

nevoilor identificate de acestea, în valoare de aprox. 2,1 mil. euro și au fost elaborate o 

serie de ghiduri (Ghidul privind consilierea și orientarea profesională; Ghidul privind 

educația incluzivă; Ghidul privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale; Ghidul 

privind dezvoltarea personală și coaching; Ghidul privind activitățile de remediere și 

tutorat).  

Peste 8.200 de elevi au participat la activitățile organizate în cadrul Programelor de vară 

de tip punte. 

Granturi pentru universități    

Schema de granturi competitive - Programe de vară de tip punte  

 În cadrul acestor tipuri de granturi s-au desfăşurat activităţi pentru a sprijini 

familiarizarea elevilor de liceu cu mediul universitar, prin derularea a 20 de granturi pentru 127 

de programe din 640 posibile, în 8 universităţi (valoare totală de 2,6 mil. euro). Granturile au 

ca scop sprijinirea universităţilor pentru a desfăşura cursuri sau alte activităţi relevante, în 

special la nivelul campusului universitar, destinate elevilor de liceu, cu precădere  a  celor 

dezavantajaţi.  

Schema de Granturi Necompetitive  

 Sunt în implementare 60 granturi, în valoare totală 7,85 mil euro, prin care sunt finanțate 

programe remediale, activități de coaching și dezvoltare personală, activităţi de îndrumare și 

sprijin (tutorat), activităţi de dezvoltare a competențelor socio – emoţionale, consiliere 

profesională şi orientare în carieră, workshop-uri în domenii specifice, vizite de studii sau 

campanii de conştientizare, pentru studenții în anul I, în special cei aflaţi în situaţie de risc.  

Schema de Granturi Competitive - Centre de învățare  

 Sunt în implementare 13 proiecte, în valoare totală de 2,55 mil. euro, care au ca scop 

crearea şi operaţionalizarea de centre de învățare, ca un mecanism suplimentar de sprijin pentru 

studenții aflați în situație de risc. 

 Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile 

informării şi comunicării  

 Wireless şcoli şi campusuri 

Prin acest proiect care se implementează în perioada 2018-2020, se vor putea accesa 

resursele educaționale existente online, precum și cele ale Platformei Naționale a 

Educației. Bugetul total alocat pentru perioada 2018-2019 este de 45 mil. euro. 
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Beneficiarii proiectului sunt elevii și cadrele didactice din 4.500 de școli de nivel 

gimnazial. 

 Platfoma e-learning 

Se crează o platformă școlară educațională și o bibliotecă școlară virtuală. (Platforma 

va avea suportul logistic al proiectului WI-FI Campus). Perioada de implementare este 

2018-2020, iar bugetul total alocat este de 45 mil. euro.Beneficiarii proiectului sunt 

elevii și cadrele didactice din minimum 2.000 școli (ținta 4.500 școli). 

 

 

 

 Catalogul electronic - Sistem informatic pentru managementul şcolarităţii din 

învăţământul preuniversitar – SIMS 

Prin acest proiect se urmărește colectarea, gestionarea și analizarea  informațiilor 

referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din învățământul 

preuniversitar. Bugetul alocat este de 25,2 mil. euro. 

 Program realizare centre educaţionale  

În cadrul proiectului Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în 

concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi 

local, se are în vedere înfiinţarea şi dezvoltarea unui Centru naţional de formare, cu 

filiale regionale, pentru formarea continuă a profesorilor din învăţământul profesional 

şi tehnic şi  tutorilor din cadrul operatorilor economici implicaţi în formarea 

profesională inițială. Centrul naţional de formare va fi capabil să asigure o dezvoltare 

coerentă şi unitară a competenţelor persoanelor cu atribuţii în  furnizarea formării 

profesionale. 

 Creşterea participării la educaţie de calitate, de la creşă, pânăla absolvirea unei forme 

de învăţământ care să asigure acces pe piaţa muncii sau tranziţia către învăţământul 

universitar 

 Reforma curriculară 

Variantele de proiecte ale Planurilor-cadru pentru învățământul liceal – filiera teoretică 

au fost revizuite în baza reacțiilor primite în urma procesului de dezbatere realizat de 

Institutul de științe ale Educație (ISE). De asemenea, au fost aprobate planurile-cadru 

pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, care se vor aplica din anul 

școlar 2019-2020.  

Prin proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (CRED) vor fi formate 

cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial (55.000 de profesori), ca urmare 

a aprobării și  introducerii  progresive, anuale, a  noilor programe școlare. Actualizarea 

curriculumului național obligatoriu pentru învățământul primar și gimnazial este 

planificată pentru trim. IV/2019. 

Au fost aprobate prin OMEN nr. 3499-3503/29.03.2018 planurile de învăţământ şi 

curriculumul pentru cultura de specialitate şi pregătire practică din aria curriculară 

Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a liceu tehnologic, clasa a XI-a învăţământ 

profesional şi stagii de pregătire practică de 720 de ore după clasa a X-a şi învăţământul 
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postliceal pentru „Asistentul medical generalist” şi standardul de pregătire profesională 

pentru calificarea profesională de nivel 4 „Tehnician în transporturi”. 

 Implementarea manualelor digitale 

Manualele retipărite, pentru clasele III-V și VII-XII, au ajuns în depozitele 

inspectoratelor școlare în luna aprilie și au fost distribuite în școli înainte de începutul 

anului școlar. Pentru anul școlar 2018-2019 au fost editate 89 titluri noi, și 40 de 

traduceri, în 2,59 mil. de exemplare. Suma alocată pentru manuale școlare în anul 2018 

a fost de 52,3 mil. lei. 

 Program învăţământ profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar 

În anul şcolar 2017-2018, în învăţământul postliceal, au fost înscrişi 86.153 elevi, din 

care 5118 au urmat cursurile şcolii de maiştri.  

 Evaluare periodică a unităților de învățământ 

A fost adoptată OUG nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi 

completarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  

În anul 2018, au fost evaluate extern 280 de unități de învățământ (din care 238 de unități 

în baza contractului încheiat cu MEN, iar 42 de unități la cerere).   

 Reducerea birocrației 

S-a redus semnificativ birocraţia în uniţătile de învăţământ preuniversitar. Accentul a 

fost pus pe reducerea numărului minim de proceduri cu 65% şi a numărului minim 

de formulare cu 70%.  

 Programul Școala după şcoală 

Se continuă monitorizarea aplicării prevederilor metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea programului Şcoala după şcoală (numărul de elevi înscrişi/retraşi/rămaşi 

în SDS/an şcolar). Ca urmare a centralizării propunerilor primite de la diferite categorii 

de stakeholders, a fost modificată şi completată metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea programului Şcoală după şcoală. 

 Programul A doua șansă 
În cadrul unui apel non-competitivde proiecte se va realiza dezvoltarea și extinderea 

acestui program. Astfel, Ghidul pentru apelulde proiecte Măsuri de A doua șansă a fost 

publicat în iulie 2018, apelul urmând a fi lansat la data de 29 martie 2019. Alocarea 

financiară totală pentru acest apel este de 163,454 mil. euro (din care 138,013 mil. euro 

contribuție UE), fiind destinată unor  activități care să readucă în sistemul de educație 

și formare tineri și adulți, care nu și-au finalizat educația obligatorie, precum și unor 

activități menite să asigure perfecționarea profesională specializată pentru personalul 
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didactic din învățământul preuniversitar care va asigura expertiza în cadrul dezvoltării 

și furnizării programelor integrate de A doua șansă. 

 Program privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli  

Se implementează planurile de măsuri prevăzute în Strategia de reducere a violenţei 

în şcoli. 

S-a aprobat regulamentul concursului național Cetăţenia digitală. Drepturi şi 

responsabilităţi pe Internet privind datele personale, organizat și derulat în 2018 de 

către organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Noile programe școlare pentru liceu vor conține elemente privind combaterea segregării, 

a discriminării și violenței de gen. 

 Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar 

 Curricula şcolară învăţământ multicultural 

Pentru anul școlar 2018-2019, s-au editat 26 de titluri noi de manuale școlare, în 9 limbi 

aparţinând minorităţilor naţionale .  

 Învăţarea limbii române, a elementelor de istorie şi civilizaţie românească – un drept 

pentru orice roman 

 

 Program privind sprijinirea elevilor români din străinătate 

Prin modificareaLegii românilor de pretutindeni nr.299/2007 s-a realizat cadrul pentru 

acordarea de stagii de specializare pentru elevii şi profesorii care predau în limba 

română în şcolile din Ucraina. Aceste stagii s-au organizat în  4 universităţi din România 

(Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea ”Stefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea ”A.I.Cuza”din Iaşi şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi). 

Proiectul Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), coordonat de Institutul 
Limbii Române, are ca obiectiv introducerea în oferta educațională, a unităților de 
învățământ din state membre ale Uniunii Europene, în format de două ore pe săptămână, 
a unor cursuri opționale pentru elevi români și străini. În anul 2018, proiectul LCCR a 
funcționat în 731 de școli din 33 de regiuni, pentru 15.142 de elevi, cu 134 profesori.  

Un număr de 1019 burse de studiu au fost acordate românilor de pretutindeni care au 

dorit să-şi continue studiile liceale în România, precum și scutirea de la plata taxelor de 

școlarizare, cazare în cămine, reduceri pentru transportul intern și pentru 850 dintre 

aceştia și burse lunare echivalentul a 65 de euro pe lună. 

Agenția de Credite și Burse pentru Studenți (ACBS) organizează anual, pe baza 

protocoalelor de colaborare bilaterală/unilaterală, concursurile pentru acordarea de 

burse de studii, cercetare sau de cursuri de vară cetăţenilor români (elevi de clasa a XII 

a, studenți, masteranzi, doctoranzi, doctori în științe, cadre didactice titulare) care doresc 

să studieze în străinătate; 

În anul 2018, ACBS a susținut financiar, în baza protocoalelor bilaterale încheiate cu 

Republica Populară Chineză, Federația Rusă, Mexic, Israel, Azerbaidjan, Bulgaria, 

Cehia, Cuba, Egipt, Grecia, Iordania, Iran, Moldova, Mongolia, Nigeria, Polonia, 

Serbia, Slovacia, Turkmenistan, Ungaria, Vietnam în jur de 80 de bursieri, iar în baza 

H.G. nr. 101/ 2002 cu modificările ulterioare, un număr de 15 bursieri la Accademia di 

Romania di Roma și la Istituto Romeno ,di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția în 

vederea realizării unor stagii postdoctorale și postuniversitare.  
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De asemenea, un număr de 5 bursieri beneficiază de studii universitare complete de 

doctorat la Institutul Universitar European de la Florența. 

 Creşterea participării în învăţământul universitar, concomitent cu îmbunătăţirea 

calităţii şi relevanţei acestuia 

 Construcţia a 30 cămine studenţeşti 

Dintre cele 30 de obiective: 11 au nevoie de clarificarea regimului juridic; pentru 3 este 

demarată procedura pentru faza Studiu de Fezabilitate; pentru alte 11 obiective s-au 

contractat serviciile de proiectare iar pentru ultimele 5 se așteaptă aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici. 

 Clasificarea universităţilor 

Printr-un proiect POCA, Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și 

creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate (QAFIN), 

în valoare totală de 16,073 mil. lei, derulat în parteneriat cu ARACIS, vor fi elaborate o 

metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din 

România, va fi îmbunătățită  metodologia de evaluare a universităților în scopul 

clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii, va fi elaborat un raport 

cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii și un studiu cu privire 

la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în 

învățământul superior, precum și un Manual de proceduri cu privire la rolul și 

competențele MEN și ale consiliilor subordonate (ARACIS). 

 Măsuri pentru studenţii dezavantajaţi 

Prin ordonanţă de urgenţă, a crescut cuantumul burselor studenţeşti de la83lei la 201 

lei/student/lună. 

A crescut cuantumul burselor pentru studenţii doctoranzi (OMEN nr.3329/2018). Pentru 

studentii doctoranzi din anii I şi II bursa a crescut de la 1450 lei la 1550 

lei/student/lună, iar petru studenţii doctoranzi din anii III şi IV de la 1680 lei la 1800 

lei/student/lună. 

Subvenția pentru cămine, cantină a crescut de la 1.246 lei/student/an la 1.612 lei/student 

/an (creștere de 29,4%). 

 Intărirea prestigiului internaţional al universităţilor române 

 A fost încheiat Acordul de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul 

Educaţiei din Slovacia prin care se asigură un sprijin semnificativ învăţământului în limba 

slovacă din România (contribuții la dezvoltarea de curriculum, detaşarea de profesori din 

Slovacia, colaborări între școli, formare de cadre didactice etc.).  

 Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale: Târg educaţional în Dubai, Ziua 

porților deschise în Maroc, Târg educaţional în Turkmenistan, Târg educaţional în Azerbaidjan, 

A XXX-a Conferinţă Educaţională Internaţională şi Târg educaţional de la Geneva (EAIE – 

2018), Participarea universităţilor la apelul de proiecte ce vizează internaţionalizarea 

învăţământului superior din România – competiţia FDI 2018. Proiectele depuse au fost 

evaluate. Rezultatele sunt afişate pe site-ul http://www.cnfis.ro/competitia-fdi-2018/. 

 Amintim de asemenea inițiativele universităților UMF Tg. Mureș, SNSPA, 

Universitatea  Transilvania din Brașov și USAMV din București care au oferit burse tinerilor 

http://www.cnfis.ro/competitia-fdi-2018/
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din zonele Pacificului de Sud și Caraibelor pentru susținerea candidaturii României la o poziție 

în Consiliul de Securitate ONU. 

 Excelenţa în educaţie 

 Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare 

Au fost acordate stimulente absolvenţilor cu media 10 la Evaluarea Naţională a elevilor 

de clasa a VIII-a (EN VIII) - în cuantum de 1000 de lei; Sunt susținute olimpiadele și 

concursurile școlare. 

Au fost acordate stimulente absolvenţilor cu media 10 la examenul naţional de 

Bacalaureat (inclusiv sesiunea specială și Bacalaureatul bilingv) - în cuantum de 3000 

lei. 

S-a emis OMEN nr. 3111/2018 privind modificarea anexei la OMECTS nr. 5052/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de 

stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, 

precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe. Spre deosebire de actul 

normativ anterior, banii sunt alocaţi la începutul anului financiar, iar justificarea 

acestora se face în baza unui raport depus la finele anului financiar. Este prevăzut 

explicit faptul că pot beneficia de astfel de fonduri studenţi români, studenţi străini şi, 

în premieră, elevi în clasele terminale ale liceului (clasa a XI-a şi a XII-a). 

 Promovarea și susținerea Centrelor de excelență în educație 

Pentru creșterea nivelului de competențe a elevilor și cadrelor didactice, MEN 

implementează proiectul Promovarea și susținerea excelenței în educație prin 

dezvoltarea competențelor în tehnologia informației, finanțat prin grant nerambursabil 

subvenționat de Guvernul Japoniei. Proiectul urmărește asigurarea condițiilor optime de 

pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII, de la profilul matematică-

informatică, capabili de performanțe înalte, prin dotarea și operaționalizarea a 60 de 

centre de pregătire în informatică. Perioada de implementare a proiectului s-a prelungit 

până în 2020 , având alocat un buget de 8,78 mil. lei. În cadrul acestui proiect, a fost 

definitivată lista cu cele 60 de licee - Centre de Excelență în Tehnologia Informației, 

fiind selectate, în faza I, 47 Centre de excelență, respectiv 13 licee în faza a II-a. 

La nivel național funcționează 16 centre de excelență, unde desfășoră activități 29.169 

de elevi din învățământul preuniversitar. 

 Fonduri pentru situații speciale 

A fost adoptat OMEN pentru constituirea şi utilizarea Fondurilor pentru Situaţii 

Speciale. Acesta are în vedere organizarea/desfăşurarea unor activităţi ocazionale şi 

finanţarea acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut şi de urgenţă; susţinerea acţiunilor 

desfăşurate în instituţiile de învăţământ superior pentru dezvoltarea internaţionalizării; 

finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în 
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cadrul Strategiei Europa 2020 şi în Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-

2020. 

Aceste fonduri pot fi utilizate de către instituţiile de învăţământ pentru asigurarea 

resurselor necesare pentru susţinerea activităţilor extracurriculare ale studenţilor. 

 Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 Cadru normativ privind programele de formare pe tot parcursul vieții 

A fost adoptat Ordinul privind modificarea Anexei la OMEN nr. 3850/2017 pentru 

aprobarea Metodologiei – cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică. Flexibilizarea cadrului legal de 

acces al candidaţilor la modulele de formare psihopedagogică de nivel II, prin 

eliminarea obligativităţii ca studiile de master să fie în acelaşi domeniu ca cele de 

licenţă. 

A fost aprobată Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de 

formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare 

profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru 

absolvenții de studii universitare. 

Astfel, cursuri pentru mai mult de 120 de specializări de nivel 6 de calificare (studii 

superioare), pot fi organizate de furnizori de formare autorizați.  

S-a stabilit corespondenţa dintre nivelurile Cadrului Național al Calificărilor (CNC),  

actele de studii care se eliberează și tipul de programe de educație şi formare 

profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare și nivelurile 

de referință  în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (CEC).    

 Valorificarea potenţialului absolvenţilor de învăţământ superior şi cercetătorilor din 

diaspora” 

 Deschiderea de filiale ale universităţilor româneşti în afară pentru etnici români 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş are intenţia de a deschide o 

filială pentru specializarea medicină în Germania, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi - o filială în Olanda, specializarea medicină şi Universitatea ”Ștefan cel Mare” 

din Suceava - o filială la Cernăuţi, Ucraina. Au fost purtate negocieri cu autorităţile 

ucrainene în vederea deschiderii unor extensiuni universitare în Ucraina. 

 Burse pentru studenții din afară care se întorc în țară  

Din anul 2017, conform  HG 403/2017, s-a întocmit lista candidaţilor eligibili pentru a 

fi finanţaţi prin "Grantul pentru Tinerii Cercetători REGELE CAROL I", destinate 

tinerilor cercetători, absolvenţi de liceu care au avut rezultate deosebite la olimpiadele 
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naționale şi internaționale sau la concursuri de prestigiu și care sunt înmatriculați într-o 

universitate din România.  (granturile sunt acordate de Ministerul Cercetării și Inovării). 

Pentru anul 2018, s-a solicitat Ministerului Cercetării și Inovării  numărul burselor, pe  

fiecare categorie, pentru a întocmi lista candidaților  eligibili a fi finanţaţi prin "Grantul 

pentru Tinerii Cercetători REGELE CAROL I". 

 Legea Educaţiei 

 S-a demarat procesul de consultări cu partenerii sociali pentru o nouă lege a educației, 

cu un nou spirit şi o altă anvengură, o lege care să fie cuprinzătoare, flexibilă și adaptată noilor 

realități educaționale.  

 Legea manualului este, în continuare, în dezbatere parlamentară.  

Alte acţiuni întreprinse în anul  2018: 

 Program privind Centenarul României 

      S-a achiziţionat de către Guvernul României harta Prin jertfă s-a născut Unirea 1918-2018. 

 Programe / proiecte / evenimente / concursuri şcolare / conferinţe / simpozioane / 

expoziţii / sesiuni de comunicări ştiinţifice / mese rotunde / excursii / spectacole de teatru / 

vizionări de filme istorice / parade / workshop-uri / ateliere care s-au desfășurat în această 

perioadă organizate la nivel local sau judeţean, au vizat marcarea în anul Centenarului a 

următoarelor evenimente: Ziua Independenţei României; Ziua Europei; Ziua Drapelului 

Naţional; Ziua Eroilor; Ziua Copilului. 

 Din proiectele transmise de MEN către Ministerul Culturii și Identității Naționale, au 
fost selectate 5 proiecte pentru finanțare: România mea – ISJ Galați – 20.000 lei; Prin jertfă s-
a născut Unirea – 2.070.000 lei; Congresul național al istoricilor români -  Universitatea Al. I. 
Cuza Iași (UAIC) – 95.000 lei; România Reîntregită – Primul centenar  - 1.594.291 lei; 
Conferința științifică internațională în legătură cu importanța Declarației de Autodeterminare 
de la Oradea din 12 octombrie 1918 – Universitatea din Oradea– 40.000 lei.  

 Standardul de cost pentru elevi-recalculat 

Costul standard /elev a crescut succesiv de la 3.043 lei în 2016 la 4.113 lei în 2018.  

Alocația unitară per student echivalent a crescut de la 3.128 lei în 2016 la 4.113 lei în 2018.  

 Gratuitate pe calea ferată pentru studenţi  

 Prin Hotărâre de Guvern s-a reglementat aplicarea prevederilor art. 84 alin.(1) şi (2), 

art. 111 alin. (6) şi art. 205 alin. (2) şi (21) ale Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi art. III 

a Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2012, aducându-se precizări clare referitoare la călătoria elevilor 

şi studenţilor pe calea ferată şi cu metroul. 

 Astfel, s-au aprobat Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport 

intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți. 

 Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii 

 S-a implementat art. 15 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prin repartizarea 
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către unităţile din subordinea/coordonarea sa a bugetelor reduse cu 10% pentru cheltuielile cu 

bunuri şi servicii.  

 Creșterea numărului orelor de educație fizică 

 Institutul de Știinţe ale Educaţiei a coordonat elaborarea programei şcolare pentru 

disciplina opţională  Armonie şi expresivitate corporală în sport, clasele a V-a - a VIII-a, 

propusă pentru oferta naţională de opţionale. 
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12. POLITICI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII - DEZVOLTĂRII - INOVĂRII 

 

 Măsuri - anul 2018 

 Domeniul cercetării - dezvoltării - inovării este de o importanţă majoră pentru 

dezvoltarea economică şi a competitivităţii. Principiile care au stat la baza activităţii din acest 

domeniu au urmărit finanţarea predictibilă şi substanţială a cercetării, în vederea dezvoltării 

infrastructurii de cercetare şi pentru creşterea vizibilităţii activităţilor ştiinţifice. Totodată au 

fost continuate proiectele majore de cercetare, fiind demarate alte noi competiţii şi programe. 

 Proiecte majore de cercetare 

 Au avut loc discuţii pe marginea cooperării în cercetare ştiinţifică de frontieră, cariere 

ştiinţifice pentru cercetători de top, implicarea SUA pe latura business/industrie a 

dezvoltării proiectului ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics). S-a 

semnat adiționalul privind finanțarea pentru anul 2018. 

 Au avut loc discuţii pe marginea unor proiecte comune de CDI pe tematicile deja 

stabilite în programul ştiinţific al DANUBIUS-RI (Centrul Internaţional pentru Studii 

Avansate Fluvii-Delte-Mări), precum şi pe marginea dezvoltării carierei ştiinţifice 

(programe comune de doctorat, post-doctorat, master). S-a semnat contractul de 

finanțare. 

 Se află în curs de elaborare Memorandumul și proiectul HG în vederea aprobării 

Schemei de ajutor de stat pentru finanțarea proiectului ALFRED (Infrastructura de 

cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a). 

 Se are în vedere în cadrul Black Sea Security System: extinderea sistemului pentru 

monitorizarea la mare adâncime a Mării Negre, lărgirea spectrului de parametri 

Principalele realizări: 

 Programul Cercetători de Vârf 

 Program privind Centenarul României 
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măsuraţi prin introducerea unui sistem acustic pentru studierea şi monitorizarea vieţii 

şi evenimentelor subacvatice, precum şi a activităţilor umane. 

 Încurajarea echipelor românești de cercetare pentru participarea la competițiile din 

cadrul programului Horizon 2020 și susținerea proiectelor câștigătoare 

Sunt în curs de finanţare 42 de proiecte prin instrumentul de finanţare "Premierea 

participării la Horizon 2020" - Subprogramul 3.6 - Programul 3 - Cooperare europeană şi 

internaţională din cadrul PNCDI III. 

Bugetul alocat al competiției este de 34 mil euro (FEDR+BS). 

 RO-ECSEL: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023: 1 proiect contractat, 1 

proiect admis CAE;  

 COMPLEMENT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023: 1 proiect 

contractat; 

 FINALIST–IMM: Competiție deschisă din 9.11.2016 până în 2023: 1 proiect depus, 

finalizată etapa CAE;  

 RO-EIT: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023: 1 proiect depus, finalizată 

etapa CAE;  

 RO-ESFRI-ERIC: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023: 3 proiecte depuse, 

finalizată etapa CAE;  

 CATEDRE-ERA: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023: 1 proiect depus, 

finalizată etapa CAE;  

 TEAMING: Competiție deschisă din 15.11.2016 până în 2023; 

 Competiția pentru Centre-suport a fost deschisă 15.11.2016 – 13.01.2017: 15 proiecte 

depuse, finalizată etapa CAE; 1 proiect respins. 

 Premierea rezultatelor cercetării - brevete are drept scop creşterea impactului şi 

vizibilităţii internaţionale a cercetării-dezvoltării-inovării româneşti prin recunoaşterea şi 

recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenţie. Bugetul alocat 

acestei competiţii este de 500 mii lei.  Competiţia a fost lansată în 29.03.2018. 

 Competiţia Mobilitatea România-China are ca scop dezvoltarea şi aprofundarea 

cunoştiinţelor şi activităţilor de cercetare, precum şi eficientizarea mobilităţii cercetătorilor, 

schimbul de experienţă şi accesul la infrastructura de cercetare de scară medie şi înaltă. Bugetul 

alocat acestei competiţii este 1,5 milioane lei. Au fost depuse 86 de aplicaţii, din care 72 au fost 

declarate eligibile şi au fost admise la finanţare 29 de proiecte.  

 Dezvoltarea de baze de date privind rezultatele cercetării pentru informarea agenților 

economici 

  Ministerul Cercetării şi Inovării în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de 

Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti 

derulează contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de 

implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare 

tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SMIS: SIPOCA 27.  

  Prin activitatea “Mecanism de colectare date” se are în vedere Dezvoltarea şi 

alimentarea unei platforme informatice integrate care va îngloba următoarele: registrul 
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rezultatelor activităților CDI ce va contribui la evaluarea periodică a calității şi cantității 

rezultatelor ştiinţifice, precum și la evaluarea conectării cercetării româneşti la 

cercetarea internaţională. În mod particular, registrul va permite urmărirea legăturilor 

dintre programele de finanţare, instituţiile beneficiare şi rezultatele obţinute. 

 Program privind dotarea laboratoarelor de cercetare 

  Infrastructuri publice de cercetare - competiție în curs de lansare. Bugetul disponibil 

este de 55 mil euro; se va aplica Ordonanța de urgență nr. 49/2017 art.12 privind 

creșterea alocării bugetare. 

  Infrastructuri private de cercetare. Bugetul competiţiei totalizează 31,4 mil. euro, 

respectiv 42,5 mil euro, reprezentând suplimentare şi supracontractare pentru lista de 

rezervă. Competiţia a fost finalizată în 2015. În prezent sunt 12 proiecte în faza de 

implementare şi se contractează 14 proiecte aferente listei de rezervă. 

 Referitor la Programul privind proiecte de cercetare sectoriale, în prezent sunt în 

finanțare un număr de 11 proiecte cu un buget alocat pentru anul 2018 în valoare de 

19.673.970 lei. Termenii de referință (ghidurile de aplicare/pachetele de informații) 

pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al MCI 2018 sunt în curs de definitivare. 

 În ceea ce priveşte Susținerea participării inventatorilor la expozițiile internaționale de 

inventică, în perioada 11-15 aprilie a avut loc Salonul Internaţional de Invenții de la 

Geneva-ELVEȚIA, unde  România a obţinut 36 Medalii, din care: 19 Medalii de Aur 

şi 16 Medalii de Argint, 1 Medalie de Bronz, precum şi 31 Premii speciale. 

 În vederea subvenționării literaturii tehnico - științifice a fost avizat Ghidul pentru 

Subvenționarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare – 

Dezvoltare şi Inovare - CCCDI. Conform Ghidului a fost lansată competiţia pentru 

Subvenționarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice pentru anul 2018, cu un buget de 700.000 lei. 

 Referitor la Programul cercetători de vârf, în cadrul PNCDI III - Programul 1, au fost 

lansate competiţiile anuale pentru urmatoarele instrumente de finanţare:  

  Premierea rezultatelor cercetării – articole: 3.000.000 lei – bugetul competiţiei 2018; 

 Mobilitatea cercetătorilor cu experienţă din diaspora: 250.000 lei – bugetul competiţiei 

2018; 

 Mobilitatea tinerilor cercetatori din diaspora: 75.000 lei – bugetul competiţiei 2018; 

 Mobilitatea cercetătorilor: 3.000.000 lei – bugetul competiţiei 2018. 

 Cooperarea dintre AIEA Viena şi RATEN-ICN se susţine prin: 

  introducerea în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 

2015-2020 a Subprogramului 5.5 - Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru 

reactori de generaţia a IV-a - ALFRED din cadrul Programului 5 - Cercetare în domenii 

de interes strategic - Program-suport condus de instituţii cu rol de coordonare ştiinţifică 

în domenii de interes strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare 

şi a competenţelor naţionale în domeniile de interes strategic pentru România, 

menţionate ca atare în acte normative, atât prin cooperare internaţională, cât şi prin 

sprijin intern, cu efecte asupra vizibilităţii ştiinţifice, a potenţialului tehnologic şi 
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competitivităţii economiei naţionale, a valorificării şi comunicării rezultatelor cercetării 

în societate (PNCDI III); 

  elaborarea de către Ministerul Finanţelor Publice a Memorandumului şi a proiectului 

de HG în vederea aprobării Schemei de ajutor de stat pentru finanţarea acestui proiect. 

Schema de ajutor de stat a fost avizată de Consiliul Concurenţei. 

 Referitor la Dezvoltarea conceptului „brainreturn” prin extinderea cooperării 

internaționale, se află în finanţare un număr de 51 proiecte în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate - Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe 

avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD. 

 În ceea ce priveşte Inițierea de programe de cercetare specifice noilor tehnologii, au 

fost depuse 170 proiecte, bugetul competiție fiind de 62,5 mil euro . 

 Folosirea cu prioritate a indicatorului de rezultat „brevet” în finanțare. Prin 

PNCDI III - Programul 2, au fost depuse 80 proiecte la data limită de 3 mai 2018 (etapa 

1 de depunere). Bugetul competiţiei 2018 este de 5.000.000 lei. 

 Alocarea de fonduri de investiții pentru cofinanțarea de instalații experimentale de 

omologare produse sau servicii suport pentru transferul tehnologic 

 Fondul alocat de la bugetul de stat pentru investiţii, pentru institutele naţionale de 

cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării pe anul 

2018 este de 25.000.000 lei. 

 Competiţia în cadrul Programului Nucleu pentru anul 2018, s-a derulat în 4 etape, cu 

un buget de 405.902.699 lei. Au fost finanţate astfel peste 45 de programe de cercetare 

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. De asemenea, au fost declanşte procedurile privind 

proiectele Programelor Nucleu pentru perioada 2019-2022. 

 Susținerea unor proiecte de cercetare de importanță deosebită, precum și a unor 

proiecte dedicate protejării patrimoniului și culturii naționale, la solicitarea ministerelor 

de resort 

 Proiectul “Super Șoim” este rezultatul parteneriatului dintre Ministerul Apărării 

Naționale-MApN, Ministerul Cercetării și Inovării-MCI și Ministerul Economiei-

ME, fiind una dintre prioritățile MCI, având în vedere faptul că proiectul se referă la 

“Concepția de dezvoltare a capabilității aeriene de școală și antrenament avansat”. 

“Super Șoim” este un proiect inclus în programul de înzestrare a armatei, iar 

implicarea și responsabilitatea MCI cuprinde cercetarea științifică și identificarea 

soluțiilor tehnice și tehnologice pentru dezvoltarea capabilității bazată pe platforma 

aeronavelor IAR-99. 

 Proiectul "TURBONAV" cu titlul ”Dezvoltarea şi implementarea de soluţii moderne 

aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze şi a sistemelor conexe acestora”, 

INCDT Turbomotoare COMOTI îşi propune consolidarea apărării naţionale şi 

ridicarea nivelului de securitate naţională prin găsirea de soluţii inovative la 

problemele tehnice şi tehnologice identificate la nivelul navelor Forţelor Navale 

Române. 

 În cadrul competiției Eurostars COD 10 (septembrie 2018) au fost depuse 12 propuneri 

de proiecte cu participare românească, din care 11 au fost declarate eligibile. 

 Au fost realizate evaluări naţionale pentru proiectele DANUBE Call și România-

Israel. Au fost declarate câștigătoare 4 proiecte DANUBE Call și 5 proiecte România-
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Israel (septembrie 2018). Proiectele declarate câștigătoare intră în etapa de 

sincronizare a finanțării. 

 Susținerea unor proiecte de cercetare privind protecția împotriva amenințărilor 

asimetrice şi a terorismului 

 Prin PNCDI III - Programul 2, 9 proiecte sunt în curs de finalizare: 

- Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi 

infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională; 

- Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE; 

- Sistem integrat pentru suportul şi conducerea intervențiilor în situații de criză; 

- Sistem informatic integrat pentru managementul activităţilor; 

- Platformă software integrată pentru analiza malware a terminalelor mobile; 

- Tehnologii spaţiale în managementul dezastrelor şi crizelor majore, manifestate la 

nivel local, naţional şi regional; 

- Reţea de antenă retro-directivă compactă destinată sistemelor wireless, în benzile 

specifice protocoalelor de comunicaţie IEEE 802.11, IEEE 802.16 sau WMAN; 

- Tehnologii şi sisteme video/audio inovative pentru recunoaşterea/identificarea 

persoanelor şi a comportamentului simulat; 

- Dezvoltarea și implementarea de soluții moderne aferente sistemelor de propulsie de 

turbine cu gaze și a sistemelor conexe acestora. 

 Lansarea competiţiei Proiecte de dezvoltare instituţională - Proiecte de finanţare a 

excelenţei în CDI 

-  Competiția se organizează în cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare PNCDI III, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-

dezvoltare, subprogramul 1.2 - Performanţă instituţională. Programul este destinat 

susţinerii performanţei instituționale. Domeniile de cercetare eligibile sunt cele stipulate 

în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020): 

- Bioeconomia 

- Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate 

- Energie, mediu şi schimbări climatice 

- Eco-nanotehnologii şi materiale avansate 

- Sănătate 

- Patrimoniu și identitate culturală 

- Tehnologii noi şi emergente 

Scopul programului este susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională pentru 

instituțiile de învățământ superior de stat acreditate și institutele de cercetare dezvoltare 

din România certificate, în vederea creșterii capacității și performanței instituționale, 

pentru a obţine cea mai mare valoare pentru banii investiţi în cercetare, prin 
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concentrarea resurselor spre organizaţiile de cercetare publice. Performanța 

instituțională este stabilită pe bază de indicatori de performanță. 

Bugetul competiţiei este de 500.000.000 lei, din care pentru anul 2018, 20.000.000 lei. 

Au avut loc o serie de vizite şi întâlniri de lucru, dintre care amintim: 

 La Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare a avut loc vizita de 

evaluare a stadiului de implementare proiectului TOP-DOWN de tip soluţii: 

„Dezvoltarea şi implementarea de soluţii moderne aferente sistemelor de propulsie de 

turbine cu gaze şi a sistemelor conexe acestora”. 

 La Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii a avut loc vizita pentru 

Evaluarea capabilităţilor INSCC, perspective de dezvoltare a sistemelor de comunicaţii 

în secolul XXI. 

 La CEPROCIM SA a avut loc vizita pentru dezvoltarea relaţiilor în domeniul cercetării 

– dezvoltării. 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia 

Hulubei a avut loc o vizită pentru evaluarea stadiului implementării proiectului ELI-NP. 

Au fost identificate soluţiile pentru deblocarea stadiului II al proiectului. 

 La Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice a avut loc o 

vizită pentru evaluarea capabilităţilor şi identificarea posibilităţilor de dezvoltare a 

infrastructurii de la Murighiol. 

 La Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" a avut loc o 

vizită pentru evaluarea stadiului de dezvoltare tehnologică a proiectului avion-şcoală 

IAR – 99 Super Şoim. 

 La Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor a avut loc o 

vizită pentru prezentarea proiectului din fonduri structurale – Centru de Nano- şi Smart 

Materials. 

 La Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei a avut loc vizita 

CETAL. 

 La Institutul de Ştiinte Spaţiale a avut loc vizita în cadrul diviziei de Nano Sateliţi. 

 La Bruxelles a avut loc întalnirea cu miniştri cercetării – la invitaţia adresată de către 

Comisarul European pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, domnul Carlos Moedas. 

 În cadrul Guvernului României au avut loc discuţii cu reprezentanţii EUROGAMAS, 

IFIN-HH, ambasadorul Italiei, ambasadorul Franţei. 

 La Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia 

Hulubei a avut loc vizita de lucru pentru recuperarea întârzierilor la construcţia 

Sistemului de Fascicul GAMMA. La vizită au participat reprezentanţi EUROGAMAS, 

ambasadorul Italiei, un reprezentant al MAE. 

 În cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării a avut loc vizita Ambasadorului Emiratelor 

Arabe Unite. 

 Ministerul Cercetării şi Inovării a organizat în data 2 noiembrie 2018, evenimentul 

”Second Policy Dialogue and EUSDR PAs’ Cross-fertilisation Workshop: 

Competitiveness and Innovation for Long-lasting Transnational Collaboration in the 

Danube Region’s Bio-economy field”, susținut în cadrul Proiectului “Made in Danube”, 
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finanțat din Programul Transnaţional „Dunărea” și cofinanţat din Fondurile structurale 

europene FEDR şi IPA. 

Evenimentul a beneficiat de sprijinul direct al Ministerului Afacerilor Externe, fiind 

înscris în Agenda de evenimente a Președinției române a Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării (SUERD), ce va fi exercitată în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019. 

Workshopul este dedicat identificării de sinergii între următoarele arii prioritare ale 

SUERD: energie, calitatea apei, biodiversitate, societatea cunoaşterii, competitivitatea 

întreprinderilor, oameni şi totodată identificării oportunităţilor de finanţare pentru 

continuarea proiectelor ce vizează inovarea și transferul tehnologic în regiunea Dunării. 

 Participarea la European Startup Summit la Sofia, în data de 15 noiembrie pentru 

promovarea oportunităților de finanțare europeană a rețelelor prin factorii cheie de 

decizie și cu sprijinul liderilor din sectorul tehnologiei atat din cadrul UE, cât mai ales 

din Europa Centrală și de Est și din Balcanii de Vest, precum și perspective reale în ceea 

ce privește construirea unui startup de succes. 

 Ministrul Cercetării și Inovării, a efectuat în data de 27 noiembrie 2018 o vizită la 

Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară din Geneva (CERN). 

 Acte normative 

 A fost adoptată HG nr. 263/2018 privind modificarea şi completarea HG nr. 13/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicat în 

Monitorul Oficial  nr. 373 din 2 mai 2018. 

 Au fost transmise la Parlamentul României – Camera Deputaţilor – Comisia pentru 

Învățământ, Știință, Tineret și Sport – amendamentele la proiectele de lege pentru 

aprobarea OG nr. 6/2011 și OG nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea OG 

nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; 

  Se lucrează la elaborarea şi aprobarea unui act normativ nou care va înlocui OG 

57/2002, în acord cu noile cerinţe ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare; 

ulterior se vor modifica toate actele normative subsecvente acestuia; 

  Este în curs de elaborare un act normativ pentru actualizarea şi armonizarea cu cerinţele 

sistemului naţional de cercetare-dezvoltare a prevederilor Legii 319/2003 privind 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

 HG nr. 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 

pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 

2015 - 2020 (PNCDI III), publicat în: Monitorul Oficial  nr. 62 din 22 ianuarie 2018. 

Prin acest act normativ a fost introdus un subprogram nou: Programul de cercetare, 

dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a – ALFRED, inclusiv obiective, 

tipuri de instrumente de implementare ale acestuia (tipuri de proiecte). 

 În legea bugetului de stat pe anul 2018, în bugetul ministerului sunt cuprinse două 

programe bugetare pentru perioada 2018-2021, și anume: Program de dezvoltare a 

capacitatii de cercetare-dezvoltare şi de diseminare a rezultatelor cercetării. Programul 

urmăreste creşterea performanţelor sistemului CD&I naţional până la nivelul mediei 

UE, prin dezvoltarea capacităţii sale instituționale, materiale, funcţionale şi de personal, 

cu un buget pe anul 2018 de 557.506.000 lei şi Creșterea competitivităţii economice 
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prin cercetare și inovare, cu un buget pe anul 2018 de 1.064.928.000 lei. Bugetul aprobat 

în 2018 este cu 15.39% mai mare decât execuția bugetară pentru anul 2017. 

 Este în curs de definitivare şi va fi supus aprobării un proiect de act normativ pentru 

modificarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

din cuprinsul căruia vor lipsi normele de aplicare (criterii etc.). Aceste prevederi vor 

face obiectul unor alte acte normative subsecvente. 

 Este în curs de definitivare şi va fi supus aprobării un proiect de act normativ ce abrogă 

Hotărârea de Guvern nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor 

speciale de interes național (LIOSIN), finanțate din fondurile Ministerului Educației 

Naționale. Aceste instalaţii şi obiective speciale de interes naţional reprezintă instalaţii 

suport pentru activitatea de cercetare în domenii strategice, sunt dotate cu utilități 

comparabile cu cele de nivel mondial şi conduc la cercetări de înaltă performanţă. 

Adoptarea acestui act normativ privind aprobarea Listei Instalațiilor și obiectivelor 

speciale de interes național este necesară in vederea actualizării IOSIN ce urmează a fi 

finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Cercetării și Inovării. 

13.  POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

 

 

Măsurile prevăzute în programul de Guvernare în domeniul sănătăţii au în vedere 

îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii medicale performante si cost-eficiente cu accent 

pe dezvoltarea de astfel de servicii în zonele rurale defavorizate si cu populaţie vulnerabilă, 

astfel încât cetăţenii să beneficieze de servicii medicale la un standard cât mai ridicat din punct 

de vedere al accesibilităţii şi oportunităţii serviciilor şi aparaturii medicale.   

În 2018, în privinţa măsurii din programul de guvernare referitoare la  programele de 

screening gratuite, în valoare de 193 milioane de euro, menţionăm că se află în implementare 

organizarea programelor de depistare precoce a tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente. 

Pentru ghidurile pentru screening Cancer de Col Uterin şi Cancer de Sân, proiectele pentru faza 

Principalele realizări: 

 Creşterea salariilor nete în sănătate de la 1 martie 2018 

 Dotarea cu echipamente a unităţilor de primiri urgenţe 

 Dotarea cu unităţi mobile a 7 centre regionale pentru depistarea cancerului de col uterin 

 Reabilitarea maternităţilor 

 Actualizarea periodică a listei medicamentelor compensate 

 Creşterea accesului la medicamente inovative 

 Catalogul naţional al dispozitivelor medicale 
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I se află in implementare, iar pentru lansarea apelurilor de proiecte din faza a doua, se așteaptă 

acordul CE pentru propunerile de costuri simplificate transmise în cursul anului 2018. 

Programului destinat gravidei şi copilului şi programul destinat Hepatitelor se află de 

asemenea în primele etape de implementare. Pentru screening colorectal, a avut loc deschiderea 

de apel pentru etapa I în luna octombrie 2018.  

În ceea ce priveşte construirea a 8 spitale regionale, prin Ordonanța de urgență nr. 

8/2018 au fost definite spitalele regionale. 

Astfel, pentru cele 8 Spitale Regionale de Urgenta (SRU) au fost realizate următoarele 

activități: 

I. Cele trei SRU  Iaşi, Cluj, Craiova, finanţate prin Programul Operaţional 

Regional 

 In conformitate cu Acordul de Parteneriat şi Programul Operaţional Regional 2014-

2020, se prevede ca proiectele SRU Iaşi, Craiova, Cluj să fie derulate de către Ministerul 

Sănătăţii şi finanţate prin POR.  In POR, pentru construirea celor 3 SRU este alocat a suma de 

150 mil euro din fonduri structurale şi 150 mil Euro de la Guvernul României. 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂSURATE PÂNĂ ÎN PREZENT 

 Modificări ale cadrului legislativ pentru definirea spitalelor, trecerea în administrarea 

Ministerului Sănătăţii a terenurilor: 

 Prin Ordonanța de urgență nr. 8/2018 de modificare a Legi 95 / 2006, ca fiind spital 

clinic organizat cu o structură de specialități, având o platformă complexă de investigații 

și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care asigură asistență medicală pentru 

cazurile medicale complexe, care nu pot fi rezolvate la nivelul județului sau al 

municipiului în care se află spitalul respectiv, precum și pentru toate cazurile din 

județele arondate, care nu pot fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor județene, din 

cauza lipsei de resurse materiale și/sau umane sau din cauza complexității cazului, în 

conformitate cu protocoalele în vigoare; 

 Au fost emise Hotărâri de Guvern pentru trecerea in domeniul public al statului și în 

administrarea Ministerului Sănătății a terenurilor dintre cele 3 spitale regionale, 

respectiv Iași (HG nr. 681/2017), Cluj Napoca (HG nr. 720/2017), Craiova (HG nr. 

729/2017 şi HG nr. 159/2018). 

 S-a realizat înscrierea în cărțile funciare a drepturilor reale deținute de Ministerul 

Sănătății (înscrierea dreptului de administrare), conform hotărârilor de Guvern mai sus 

menționate. 

 Crearea cadrului administrativ şi de management al proiectelor spitalelor regionale de 

urgenţă 

 Prin modificarea  HG 144 din 2018 de organizare şi funcţionare a Ministerului Sănătăţii 

s-a prevazut organizarea la nivel de Direcţie a Departamentului de Monitorizare 

Implementare Proiecte Spitale Regionale, totalizând 16 posturi 2018. Prin Ordin al 

Ministrului Sănătaţii, s-a aprobat  în iulie 2018, structura de personal. In octombrie-

noiembrie 2018, s-a organizat concurs pentru angajarea personalului; in prezent 8 

posturi ocupate, din 16 aprobate.   

 Cresterea capacitatii Ministerului Sănătăţii de derulare şi implementare a proiectelor 

SRU se realizează cu suport din partea Serviciului de Sprijin al Reformei Structurale 

(SRSS) al Comisiei Europene. Se furnizează sprijin în procesul de revizuire a 
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documentației necesare pentru construcţii. Până în prezent, toată documentaţia furnizată 

de consultantul BEI, a fost revizuită şi îmbunătăţiă cu sprijnul echipei de consultanţi 

finanţaţi de SRSS. 

 Ministerul Sănătăţii a beneficiat şi de schimb de experienţă organizat de Assitance 

Publique Hopitaux de Paris, (APHP) în domeniul administrării proiectelor pentru 

reabilitarea spitalelor şi a organizării serviciilor de sănătate moderne. 

 Pregătirea documentaţiei pentru proiectele SRU: 

 In baza Acordulului  de servicii de consultanţă, semnat în decembrie 2016,  intre Banca 

Europeană de Investiţii (BEI) şi Ministerul Sănătăţii (MS), pentru pregătirea studiilor 

de fezabilitate şi a aplicaţiilor de finanţare, s-a desfăşurat începând cu a doua parte a 

anului 2017, contractul de consultanţă al experţilor angajaţi de BEI pentru pregătirea  

documentelor necesare proiectelor. Până în prezent, valoarea grantului alocat acestei 

consultanţe este de 1,8 mil euro. In timpul pregatirii documentaţiei, s-au depus eforturi 

de catre echipa de consultanţi BEI şi echipa Ministerului Sănătăţii pentru a răspunde 

tuturor cerintelor legislaţiei româneşti, referitoare la conţinutul studiilor de fezabilitate. 

Astfel, în scopul de a răspunde cerintelor HG 907/ privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, a fost necesar a se aloca timp şi resurse umane 

suplimentare faţă de estimarea iniţială din Acordul de servicii de consultanţă cu  Banca 

Europeană de Investiţii din anul 2016. 

 Până în prezent,  consultanţii BEI, echipa Ministerului Sănătăţii, consultanţii SRSS, 

JASPERS autorităţile locale au elaborat, discutat şi analizat  în numeroase întâlniri şi 

corespondenţe e-mail toate documentele necesare pentru documentaţia tehnico-

economică a proiectelor. Astfel, au fost pregătite şi furnizate documente pentru SRU 

Iaşi, Cluj, Craiova, aflate în prezent în diverse stadii: analiza nevoilor de ingrijiri şi a 

opţiunilor pentru SRU, planurile funcţionale care definesc cerinţele detaliate ale 

spaţiilor şi dispunerea departamentelor medicale, designul arhitectural bazat pe 

constatările din planurile funcţionale, studii de fezabilitate – în stadii difererite de 

finalizare.  

 In decembrie 2018 au fost transmise studiile de fezabilitate (draft) pentru cele 3 Spitale 

Regionale de Urgenţă, urmând ca acestea să fie analizate de către Ministerul Sănătăţii 

şi finalizate de către consultanţi în cursul anului 2019. 

 Pregatirea obtinerii documentelor legale, avizelor si studiilor necesare studiilor de 

fezabilitate 

 In perioada 2017-2018, Ministerul Sănătăţii, consultanţii, administraţiile locale, 

furnizorii de utilităţi şi avize, consultanţii au desfăşurat o intense activitate pentru 

elaborarea documentelor, elaborarea documentaţiei tehnice, integrarea în cerinţele 
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legislaţiei, pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor, pentru toate cele 3 locaţii Iasi, Cluj, 

Craiova:  

- Documente de proprietate, Registru cadastral, Plan Urbanistic Zonal, Studiu 

topographic, Studiu geotehnic, Studiu hidrologic, Studiu de trafic, Studiu de 

eficienţă energetică, Studiu de impact asupra mediului; 

- Pentru Iaşi, toate aceste studii şi avize sunt obţinute. Pentru celelalte locatii, procesul 

se află în diverse stadii de pregătire. 

 Incheierea Protocoalelor de colaborare cu Consiliile locale, Consiliile judetene, 

Primarii şi Universităţi de Medicina şi Farmacie din cele 3 locaţii. 

 Ministerul Sănătăţii a incheiat parteneriate cu autorităţile locale şi UMF-urile din Cluj, 

Craiova şi Iaşi, în scopul coodonării activităţilor, desemnării responsabilitaţilor, 

asigurării condiţiilor de pregătire a implementării şi operaţionalizării SRU. 

 Conferintele de informarea supra studiilor de fezabilitate (draft) Ministerul Sănătătii, 

autorităţi locale, consultanţi BEI. 

 In anul 2018, au avut loc  3 conferinţe locale pentru prezentarea, informarea şi discutarea 

proiectelor de studii de fezabilitate, ale Ministerului Sănătăţii împreună cu autorităţile 

locale: Iaşi-iulie 2018, Cluj-iulie 2018, Craiova-septembrie 2018.  

 Asigurarea condiţiilor pentru continuitatea implementarii proiectelor 

a) Memoradum Guvern decembrie 2018 – Aprobarea măsurilor necesare realizării 

obiectivelor de investiții Spitale Regionale de Urgență Iași, Cluj și Craiova 

Data fiind necesitatea acoperirii necesarului de finantare (pentru un cost preliminar 

estimat de către consultanţi  de  aproximativ 1,2 mld euro), precum şi a aprobării unui 

calendar realist de implementare a construirii unor obiective atât de complexe,  s-a  

identificat în urma discuţiilor dintre Ministerului Sănătăţii, DG Regio,  AMPOR, 

Ministerul Fondurilor Europene, un nou  plan de implementare al proiectelor.  

Ca urmare, Guvernul a aprobat  în luna decembrie 2018,  Memorandum-ul  Aprobarea 

măsurilor necesare realizării obiectivelor de investiții Spitale Regionale de Urgență 

Iași, Cluj și Craiova, care precizează:  abordarea implementării proiectelor în 2 etape, 

cu modificarea consecutivă a POR, axa 14: 

 Etapa I: 2019 – 2021 – realizarea proiectelor tehnice şi detalii de execuţie,   elaborarea 

planurilor de reorganizare locală, a planurilor de tranziţie, elaborarea documentaţiei de 

atribuire lucrări, servicii de supervizare cu sprijinul echipei PASSA 

 Etapa II: 2021-2027 – va avea ca obiective: executarea lucrărilor de construire, dotare  

și operaționalizarea celor 3 Spitale Regionale de Urgență. 

b) Modificare  POR, axa 14 şi obţinerea Acordului Comisiei Europene 

 Este în curs de pregătire modificarea Axei 14, din POR 2014-2020, pentru a reflecta 

schimbările aprobate în Memorandum (2 etape, activităţile şi rezultatele, procentul de 

co-finanţare). 

 Propunerea de schimbare a POR va fi supusă acordului Comisiei Europene. 

c) Alocarea corespunzatoare a finanţării SRU în POR 2021-2027  

Conform Memorandum-ului, pentru acoperirea deficitului de finanţare este necesară 

alocarea în POR 2021-2027 a sumelor pentru construcţia şi operaţionalizarea celor 3 
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spitale (1 mld Euro) şi a schimbării procentului de cofinanţare de la Comisia Europeana 

de la 50% la 85%. Este necesara programarea alocării corespunzatoare a acestor sume 

în viitorul POR. 

  Activităţi de pregătirea implementării - Asistenţă tehnică 2019-2023  

 SRSS: Din anul 2019, sprijinul SRSS va continua pe perioada de Achizitie a proiectului 

tehnic. Asistenta tehnica va consta in sprijin in faza de lansare a achizitiei publice pentru 

proiectul tehnic si pentru verificarea tehnica a proiectului. 

  PASSA: In anul 2019 se va semna un acord Project Advisory support service 

agreeement – PASSA, pentru sprijinirea Ministerului Sanatatii in implementare. 

Asistența tehnică furnizata se refera la: asistență în achiziții publice pentru constructii, 

elaborarea de manuale proceduri de lucru  pentru management de proiect și achiziții 

publice, consultanță tehnică de specialitate pentru elaborarea planurilor de 

operationalizare, a planurilor de tranzitie, a aplicatiilor de finantare, etc. Finantarea va 

fi asigurata prin POAT. 

 POAT: In luna decembrie 2018 a fost depusa Cererea de finantare pe POAT, în valoare 

de 16,124 mil Euro, care să poată acoperi următoarele cheltuieli: Management de 
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proiect, decontarea serviciilor aferente contractului de servicii BEI – PASSA, alte 

cheltuieli administrative. 

Pasii următori 

 Finalizarea Studiilor de fezabilitate si aprobarea documentațiilor tehnico-economice 

necesare construirii celor trei spitale de urgență regionale. 

 3 HG-uri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor; 

 Modificărea POR, axa 14, inclusiv stabilirea activităţilor pentru Etapa I; 

 Pregatirea şi depunerea Aplicaţiilor de finantare pentru Etapa I (Semestrul I 2019), în 

conformitate cu prevederile Memorandum-ului aprobat de Guvernul României în data 

de 20.12.2018. 

 Elaborarea planurilor de reorganizare a vechilor locații, elaborarea și implementarea 

planurilor de tranziție, inclusiv prin crearea centrelor de training și realizarea 

activităților incluse în planuri. 

- Pregatirea caietelor de sarcini pentru proiectare şi verificare proiecte şi lansarea 

achiziţiilor. 

II.  Cele  cinci SRU: Timișoara, Târgu-Mureș, Constanța, Brăila – Galați, Brașov  

 In Programul de Guvernare este menționată construcția a 5 spitale regionale având ca 

sursă de finanțare Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. 

Situaţia terenurilor: 

 Timișoara - teren cu o suprafață de 10 ha, transmis în folosință gratuită în 2006,   pe o 

perioada de 49 ani  prin HCL nr. 58/27.03.2007. Terenul este în administrarea DSP Timiș. 

 Târgu-Mureș - terenul cu o suprafață de 8,13 ha,  transmis prin HCL nr. 435/19.12.2006 

– nu este înregistrat în Anexa 15 la HG nr. 1705/2006 (nu figurează în administrarea 

Ministerului Sănătății). 

 Constanța – terenul cu o suprafață de 14 ha, este înregistrat în Anexa 15 la HG nr. 

1705/2006 (în domeniul public al statului și administrarea MS prin DSP-Constanța) 

 Brăila -Galați – terenul (cu o suprafață de 7,5 ha + 7,65 ha) este înregistrat în Anexa 15 

la HG nr. 1705/2006 ( în domeniul public al statului și administrarea MS prin DSP - Galați și 

DSP-Brăila) 

 Brașov – terenul nu a fost transmis in domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Sănătății, 17 ha sunt in proprietatea primariei BV. 

Alte reglementari: 

 Conform Memorandumului cu tema: Aprobarea inițierii demersurilor în vederea 

identificării de soluții de finanțare pentru construirea a cinci spitale regionale, conform 

Programului de Guvernare,  s-a propus construirea acestora în următoarele localități: 

Timișoara, Târgu-Mureș, Constanța,  Brăila – Galați, Brașov Prin H.G. nr.357/2018 se aproba 

Lista proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat 

public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză; intre acestea se regasesc 

spitalele regionale de urgenta - Timişoara, Brăila–Galaţi, Târgu-Mureş. 

SRU Braşov 

 Pentru sprijinirea elaborarii documentaţiei necesar econstruirii SRU Braşov, Ministerul 

Sănătăţii  a oferit administraţiei locale,  documentaţia tehnico-economică realizată în 2007-
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2008, pentru Braşov. In anul 2018,  administraţia locală Braşov, a început o colaborare cu Banca 

Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD),  pentru analiza serviciilor medicale care să 

fie furnizate de SRU Braşov şi identificarea a unor opţiuni de finanţare, inclusiv parteneriatul 

public privat. In prezent se află în pregătire un acord de cooperare între Primăria Braşov şi 

BERD. 

SRU Constanţa  

 Prin Memorandumul cu tema  Acordul de principiu privind identificarea alternativelor 

necesare pentru construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Constanţa, din 9 noiembrie 

2018, Guvernul a aprobat  efectuarea demersurilor necesare în vederea identificării  variantei 

optime de intervenție și colaborare guvernamentală în proiectul privind construcţia spitalului 

regional de urgență Constanţa, având în vedere experiența și expertiza altor state (cum ar fi 

Turcia) în acest domeniu. În urma aprobării Memorandum-ului, au avut loc întâlniri ale 

grupului de lucru format din  reprezentanti ai Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor 

Publice, Ministerului Apărării Naționale, Consiliului Județean Constanța, urmând a fi 

identificate în următoarea perioadă, structura și sursele de finanțare. In prezent, se afla în curs 

de analiză de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor,  propunerea de Acord, primită 

de la Ambasada Turciei. 

În privinţa reabilitării a 15 spitale judeţene – Investiţii finanţate din bugetul 

Ministerului Sănătăţii, au fost adoptate Ordinul ministrului sănătăţii nr. 265/1.03.2018, Ordinul 

ministrului nr. 658/17.05.2018, Ordinul ministrului nr. 1008/21.08.2018, pentru dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi creşterea calităţi serviciilor medicale pentru populaţie. Astfel, s-au 

alocat 0,5 milioane lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, acesta fiind şi spitalul  

care a cheltuit în cea mai mare proporţie resursele alocate – 94,8%, reparaţiile capitale ale 

sanatoriului TBC Moroieni, corp central fiind realizate aproape în totalitate. Au mai fost 

alocate: 1 milion lei pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea secţiei ATI şi UTS de la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Bistriţa, 0,25 milioane lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe, 3,18 milioane lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra 

Neamţ, unde lucrările au fost realizate în proporţie de 26,76%, 1,17 milioane lei pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slatina, unde lucrările au fost realizate în procent de 11,2%. 

A fost semnat contractul de execuție de lucrări de reabilitare şi extindere a Unităţii de 

Primiri Urgenţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea (contribuția MS-UMPBM în 

sumă de 2,8 milioane Euro) şi se află în etapa de atribuire procedura de achiziție de lucrări de 

reabilitare şi extindere pentru Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Braşov (contribuția MS-UMPBM în sumă de 2,8 milioane Euro). 

Pentru Reabilitarea a 150 de ambulatorii, a fost lansat apelul de proiecte pentru 

modernizarea şi dotarea cu echipamente medicale pentru ambulatorii din cadrul unităţilor 

sanitare. Au fost alocate 1,1 miliarde lei pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate, creşterea 

calităţii şi accesului la servicii de sănătate şi creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene; 

termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost 21.10.2018, fiind depuse 120 de proiecte. 

Cu privire la reabilitarea a 25 UPU, până la termenul limită pentru depunerea 

proiectelor, respectiv 18.04.2018, au fost depuse de către Spitale Județene un număr de 37 de 

cereri de finanțare. Acestea sunt în etapa de contractare între AM POR, OI- ADR şi unităţile 

aplicante. Au fost alocate 234,5 milioane lei. 

În anul 2018, s-au făcut eforturi susținute pentru a solicita la rambursare din POR, în 

cadrul unor apeluri de proiecte nefinalizat, a investițiilor în infrastructura UPU/CPU, bloc 
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operator, ATI și ambulatorii de la nivel național în perioada 01.01.2014 - 2018. Suma totală a 

cererilor de finanțare pentru aceste apeluri a fost de aproximativ 536 milioane EUR. 

În cadrul programului pentru reabilitarea centrelor comunitare integrate medico-

sociale şi Telemedicină, a fost semnat la data de 12 septembrie 2018 contractul de finanțare 

nr. 5655 al proiectului POCU “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cu o valoare valoarea totală a acestuia fiind de 113 

milioane lei, prin care se finanțează programe de pregătire aechipelor comunitare integrate din 

care fac parte asistentele sociale, asistentele medicale comunitare, mediatorii sanitari. 

În privinţa reabilitării școlilor însoțite obligatoriu şi de reabilitarea cabinetelor medicale, 

a fost elaborat Ordinul nr. 606/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile. De asemenea, 

prin Ordonanța de urgență nr. 8/2018 s-a creat cadrul legal pentru finanțarea cabinetelor de 

către autoritățile administrației publice locale. Au fost aprobate normele de înființare, 

organizare și funcționare a cabinetelor și unităților medicale mobile  prin OMS nr. 

606/07.05.2018. 

În ceea ce priveşte implementarea serviciilor de e-health, proiect cu finanţare prin UE 

– POC 2014 – 2020 pentru îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii ITC sistemice 

în domeniul e - educaţie, e-incluziune, e-sănătate, în iunie 2018 a fost publicat un ghid, iar din 

septembrie 2018 a început elaborarea documentației necesare cererii de finanțare a proiectelor 

împreună cu MCSI. A fost alocată suma totală de 36 milioane Euro. 

Referitor la Reducerea preţului medicamentelor inovative, Catalogul naţional al 

medicamentelor autorizate de punere pe piață şi Actualizarea periodică a preţului 

medicamentelor a fost adoptat, în iulie 2018, Ordinul 904/2018 pentru modificarea Ordinului 

nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a 

prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman. Prețurile reduse cu 35% pentru 

medicamentele inovative se regăsesc în CANAMED, și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

Aceasta este prima corecţie de preţuri la medicamentele de uz uman efectuată după anul 2015.  

Prin această măsură se urmărește asigurarea accesului la medicamente inovative a unui 

număr mai ridicat de pacienți care dispun de mai puține resurse financiare. Economiile generate 

asigură fondurile financiare necesare pentru medicamentele inovative și permite în continuare 

accesul durabil pe scară largă al pacienților la medicamente. 

De asemenea, Catalogul naţional al medicamentelor autorizate de punere pe piață are 

drept scop creșterea predictibilității atât pentru pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății, 

cât și pentru deținătorii de autorizații de punere pe piață.  

Obiectivul acestei măsuri îl reprezintă calcularea și actualizarea periodică a prețurilor 

la medicamente prin introducerea unui mecanism dual de calcul: a) prețul cel mai scăzut din 

cele 12 țări de referință utilizat la elaborarea catalogului utilizat de farmaciile care se află în 

relație contractuală cu MS/CNAS (CANAMED) și b) media ultimelor 3 țări de referință utilizat 

exclusiv de farmaciile care nu se află în relație contractuală cu MS/CNAS (catalog public). 

Acest sistem dual a rezolvat atât problema retragerilor de medicamente (concentrații, forme 

farmaceutice sau chiar întrega denumirea comercială) care prin impunerea celui mai mic preț 

din Uniunea Europeană influența negativ celelalte piețe mai ofertante decât cea românească, 
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care se referențiau la România, dar a deschis calea introcerii a noi medicamente neofertante din 

punct de vedere al politicii financiare a companiilor farmaceutice. 

În anul 2018, au fost promovate 4 Hotărâri de Guvern prin care au fost introduse un 

număr de 38 medicamente noi sau extinderi de indicații ale unor medicamente existente în Lista 

de medicamente compensate si gratuite. 

A fost publicat pe site-ul ANMDM Catalogul Național al Dispozitivelor Medicale și 

al Materialelor Sanitare. Ministerul Sănătății în colaborare cu Agenția Națională a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a elaborat Catalogul Național cu toate 

dispozitivelor medicale și materialele sanitare, grupate pe specialități/afecțiuni, și prețurile 

maximale ale acestora, după modelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. Baza de date 

se află publicată pe site-ul ANMDM, începând cu data de 16.02.2018 Astfel, se ţine evidenţa 

exactă a dispozitivelor medicale înregistrate în România. 

În privinţa Programului Inovaţie în sănătate, care are ca scop debirocratizarea şi 

fluidizarea procedurii de aprobare a preţului, aprobarea procedurii privind corecţia anuală a 

preţurilor maximale şi depunerea în formă electronică a dosarului de preţ, dar şi mecanisme noi 

de încheiere a contractelor cost – volum şi evitarea comercializării medicamentelor contrafăcute 

prin elemente de siguranţă de pe ambalajele medicamentelor ce se supun serializării, au fost 

aprobate/ adoptate o serie de acte normative:  Ordinul 407/ 30.03.2018 de modificare a OMS 

368/ 2017, Ordonanţa de Urgenţă nr. 32 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 77/ 2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii, Proiectul de Ordin privind aprobarea normelor metodologice 

de implementare a prevederilor regulamentului delegat 161/2016 al Comisiei din 2.10.2015 de 

completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea 

de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de 

uz uman. Obiectivele proiectului sunt transparentizarea relaţiilor cu Deţinătorii Autorizaţiilor 

de Punere pe Piaţă şi evidenţa mai clară a timpului de soluţionare, asigurarea accesului 

pacienţilor la toate medicamentele cu includere condiţionată pe aceeaşi arie terapeutică şi 

armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană prin implementarea Registrului UE referitor 

la serializarea medicamentelor. Proiectul este implementat 100%. 

Începând cu data de 1.03.2018, au avut loc noi creşteri salariale în sănătate, medicii, 

asistenții, șoferii autosanitară și ambulanțierii ajungând deja la țintele propuse pentru 2022.  

Regulamentul cadru (privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru 

nr.153/2017 precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia) a fost finalizat, aprobat prin Hotărâre 

de Guvern şi aplicat.  

A fost iniţiat şi aprobat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă nr. 19/2018 pentru 

încredinţarea către C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general în vederea 

realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire 

a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea 

bugetului. Din sumele alocate, până în prezent au fost achiziţionate aproximativ 16000 de doze 

de imunoglobulină cu care au fost trataţi peste 10000 de pacienţi. Proiectul se află în 

implementare, fiind cheltuiţi până acum 16 488 lei. 

Colaborarea cu MAN continuă pentru asigurarea funcţionării Institutului Cantacuzino. 

În vederea susţinerii înfiinţării de cabinete medicale în zonele defavorizate, s-au 

instituit măsuri pentru asigurarea acordării serviciilor medicale în aceste zone, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
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medicale în cadrul sistemului de asigurări pentru anii 2018 – 2019. Au fost aprobate normele 

de înființare, organizare și funcționare a cabinetelor și unităților medicale mobile prin OMS nr. 

606/07.05.2018. 

O altă măsură vizează introducerea de noi programe de sănătate. 

De asemenea, se derulează un proiect pentru reorganizarea Programului Naţional de 

diabet zaharat şi includerea de noi dispozitive medicale în lista dispozitivelor acordate 

bolnavilor cu diabet zaharat tip 1, cu scopul de a îmbunătăţi controlul diabetului zaharat tip 

1 pentru aproximativ 3500 pacienţi pe an. Suma alocată a fost de 5.1 milioane lei. O altă parte 

a proiectului prevede extinderea listei dispozitivelor medicale acordate bolnavilor cu 

epilepsie farmacorezistentă în cadrul subprogramului de diagnostic şi tratament al 

epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, pentru îmbunătăţirea evoluţiei bolii a 25 

pacienţi pe an, cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos. Suma alocată este de 495 mii 

lei.  

În privinţa Operaţionalizării dosarului electronic de sănătate (DES), Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 a fost aprobat de Guvern în data de 

05.09.2018. 

Cu privire la Capitolul bugetar distinct pentru bolile rare, ce are scopul de a asigura 

trasabilitatea fondurilor alocate cu destinaţia tratamentului bolnavilor cu boli rare şi obiectivul 

de a asigura accesul bolnavilor cu boli rare la medicamentele disponibile pe piaţă, a fost 

adoptată Hotărârea Guvernului nr. 155/ 2017 privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare. Au fost aprobate, 

de asemenea, ordine de modificare şi completare ale Normelor tehnice de realizare ale 

programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui 

CNAS nr. 245/2017, respectiv: 

- Ordinul președintelui CNAS nr. 932/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1177/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.296/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.328/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.340/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.381/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.395/2018  

- Ordinul președintelui CNAS nr. 1.545/2018  

Din raportările indicatorilor realizaţi în anul 2018, raportați până la această dată de 

casele de asigurări de sănătate (centralizare în curs de efectuare) au beneficiat de tratament în 

cadrul Programului naţional de tratament pentru boli rare un număr de 2.997 bolnavi, iar 
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valoarea medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate acestora în anul 2018 a fost de 

206.277,82 mii lei. 

De asemenea, în anul 2018 au beneficiat de tratament, în cadrul contractului cost-volum 

încheiat pe aria terapeutică boli rare, un număr de 60 de pacienți, a căror valoare de consum a 

fost 2977 mii lei. 

Pentru adoptarea legii sănătăţii, a fost constituit un grup de lucru cu specialişti din 

domeniul sănătăţii. A fost obţinută o finanţare de 650.000 euro prin POCA pentru elaborarea 

legislaţiei în domeniul sănătăţii. 

 În vederea asigurării formării unui număr adecvat de categorii de personal medical, cu 

preponderenţă pentru specialităţile pentru care se înregistrează un deficit, au fost organizate la 

nivel național în cursul anului 2018, un număr de 9 sesiuni de examene, concursuri și sesiuni 

de depunere a dosarelor pentru accesul în cea de a doua specialitate cu taxă, care au permis 

accesul la formarea, specializarea și perfecționarea unui număr mare  de specialiști în domeniul 

sănătății, după cum urmează: Pentru examenele de obținere a titlului de medic, medic dentist, 

respectiv farmacist specialist, organizate în cele două sesiuni anuale din lunile martie și 

octombrie 2018, au fost înscriși un număr total de 3743 candidați. Pentru examenele organizate 

pentru obținerea de atestate de studii complementare de către medici, medici dentiști și 

farmaciști, în cele două sesiuni din lunile mai și noiembrie 2018, au fost înscriși un număr total 

de 2432 candidați. Pentru examenele de obținere a titlului de biolog, chimist, biochimist 

specialist, respectiv principal, organizat în sesiune unică anual, în luna mai 2018 au fost înscriși 

un număr total de 385 candidați. 

 Pentru examenele de obținere a gradului  de  medic, medic dentist, respectiv farmacist 

primar, organizat în sesiune unică anual, în luna iunie 2018 au fost înscriși un număr total de 

2247 candidați.    La concursul de intrare în rezidențiatul pe loc și pe post, organizat în sesiune 

unică, în luna noiembrie 2018 au fost înscriși un număr de 8419 candidați. În cele două sesiuni 

de depunere a dosarelor pentru intrarea în cea de a doua specialitate cu taxă, din lunile mai 

respectiv noiembrie 2018, au fost înscriși un număr de 423 candidați. 

 În total, numărul cadrelor medicale cu pregătire superioară care desfășoară activitate în 

domeniul medical, care au participat la forme diferite de acces, formare, specializare și 

perfecționare, în vederea creșterii calității actului medical oferit populației, a fost de 17.649 

persoane. 

 Pentru realizarea obiectivelor propuse, au fost întreprinse o serie de măsuri 

complementare programului de guvernare: 

 Pentru Reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, a fost aprobată Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 8/2018.Scopul reglementării este crearea cadrului legal privind 

spitalul regional şi republican (în vederea construirii unui Complex Medical „Carol Davila”), 

constituirea registrelor naţionale, reglementarea serviciilor de telemedicină, definirea medicului 

prescriptor, crearea cadrului legal pentru înfiinţarea cabinetelor de către autorităţile 

administraţiei publice locale.  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.32/2018 modifică ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/ 2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii, cu scopul continuării demersurilor astfel încât tratamentul inovativ pentru 

hepatita C, fibroză grad 3 să fie asigurat şi în perioada următoare. Se reglementează mecanisme 
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noi de încheiere a contractelor cost  volum/ cost – volum – rezultat şi asigurarea accesului la 

toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice. 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.52/2018 modifică şi completează ordonanţa 

Guvernului nr. 18/ 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului în sensul creării 

cadrului legal privind redistribuirea rezidenţilor pe loc/ post rămas neocupat. Astfel, la finele 

repartiţiei concursului de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii va redistribui locurile/ posturile 

rămase neocupate, iar in cazul în care au mai rămas locuri libere, Ministerul va organiza, în 

primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat. Astfel, 

serviciile medicale din zonele defavorizate vor fi îmbunătăţite şi se realizează premizele pentru 

reducerea deficitului de specialişti prin înlocuirea specialiştilor care vor părăsi sistemul sanitar 

public în următorii 2-7 ani, prin pensionare sau migraţiune către sisteme de sănătate alternative 

sau în alte state membre. 

 Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 179 din 29 ianuarie 2018, respectiv Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 1.385 din 31 octombrie 2018, privind completarea anexei nr. I la 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe 

de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi 

farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, a fost 

creat cadrul legal care a permis adăugarea unor noi programe de obținere a atestatelor de studii 

complementare. Prin cele două norme amintite, au fost aprobate astfel, demararea a opt noi 

programe de obținere a atestatelor de studii complementare  de către medici specialiști și 

primari, crescând astfel calitatea actului medical oferit populației. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2018 se prevede Modificarea unor acte normative 

referitoare la programul pentru compensarea cu 90% al preţului de referinţă al medicamentelor 

pentru pensionari. Astfel, a fost creat cadrul legal pentru ca pensionarii cu venituri numai din 

pensii de până la 990 lei  sa beneficieze de medicamente acordate în ambulatoriu. Proiectul este 

finalizat. 

 Pentru creşterea accesibilităţii către aceste tipuri de servicii, concomitent cu scăderea 

numărului de internări în unităţile sanitare cu paturi şi pentru eficientizarea activităţii centrelor 

de performanţă a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr.61/2018. Proiectul este finalizat. 

- În vederea consolidării rolului statului în autorizarea, supravegherea şi controlul 

activităţii unităţilor farmaceutice, în acord cu priorităţile Guvernului, a fost adoptată 

Ordonanţa Guvernului nr. 4/2018, pentru Modificarea şi completarea Legii farmaciei 

nr. 266/2008. Proiectul este finalizat. 

În 2018 (ianuarie – septembrie) au fost aprobate numeroase acte normative cu relevanţă 

în domeniul sănătăţii publice şi domeniul farmaceutic:   

 Guvernul a adoptat, în şedinţă de guvern,  Hotărârea Guvernului nr. 458/2018, pentru 

extinderea valabilităţii cardului naţional de sănătate, respectiv 7 ani de la data emiterii, cu 

obiectivul de a degreva bugetul de stat pentru anii 2018 – 2019 cu cheltuielile aferente tipăririi 

unui număr de aproximativ 14,2 milioane de carduri naţionale de asigurări de sănătate, precum 

şi a bugetului FNUASS de cheltuielile aferente distribuirii acestora. Proiectul este finalizat. 

 Guvernul a adoptat, în luna decembrie,  Hotărârea Guvernului nr. 981/2018 privind 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 

servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul 

din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă 
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medicală comunitară, în scopul de a asigura un cadru legislativ care să asigure finanțarea 

corespunzătoare a unităților de asistență medico-socială. 

 La 28 iunie 2018, a fost adoptat ordinul de ministru pentru Modificarea şi completarea 

ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de 

bolnavi pentru tratament în străinătate, cu scopul  de a elimina barierele şi de a simplifica 

procedurile în vederea facilitării accesului la tratament în străinătate, prin continuarea 

tratamentului în afara ţării fără întocmirea unu nou dosar, decontarea cheltuielilor de cazare 

pentru pacienţii trataţi în ambulatoriu şi pentru însoţitorii copiilor cu vârsta până la 18 ani. De 

asemenea, pacienţii beneficiază de transplant în România sau în străinătate în baza confirmării 

sau infirmării comisiei teritoriale de specialitate. Proiectul este finalizat. 

 La data de 8 iunie 2018, a fost aprobat în şedinţa Guvernului Memorandumul pentru 

Aprobarea organizării concursului sau examen pentru ocuparea postului vacant de director 

executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu scopul de a asigura managementul optim şi 

conform la nivelul Agenţiei. 

  La data de 26 iunie 2018, a fost aprobat în şedinţa Guvernului Memorandumul pentru 

Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocupare posturi vacante în Ministerul 

Sănătății și direcțiile de sănătate publice județene și a Municipiului București, cu scopul de a se 

ocupa posturile vacante din cadrul Departamentului pentru pregătirea și exercitarea de către 

România a președinției Consiliului Uniunii Europene,  din cadrul Departamentului monitorizare 

implementare proiecte spitale regionale, precum și a posturilor vacante unice de conducere din 

cadrul direcțiilor de sănătate publică. 

 

 În vederea elaborării cadrului legal privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale de 

specialitate în cadrul cabinetelor şi unităţilor medicale mobile, a fost adoptat Ordinul 

ministrului sănătăţii nr 606/2018. 

 Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi CNAS nr. 735/976/2018 stabileşte Modelul de 

contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi 

derulare a contractelor de tip cost – volum/ cost-volum – rezultat, cu obiectivul de a asigura 

accesul la tratament pentru toţi pacienţii cu hepatită cronică HVC, inclusiv pentru stadii mai 

incipiente, şi pentru 2018- 2019. 

 Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr. 1053/1225/2018 privind 

Modificarea şi completarea Anexei 1 la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 

medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în lista 

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări de sănătate, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, are ca scop asigurarea accesului 

pacienţilor cu afecţiuni oncologice şi hepatice la tratamente inovative şi obiectivul de a 

demara un nou contract cost - volum – rezultat pentru cei aproximativ 13000 de pacienţi cu 

hepatită cronică/ ciroză cu virus hepatic B. Vor fi desemnate două noi centre – Piteşti şi 

Bacău – în care se vor putea iniţia şi monitoriza aceste tratamente de medici cu experienţă 

în domeniu, ridicând la 13 numărul total al acestor centre. 

 Prin ordinul de ministru nr 1251/2018, a fost aprobat Ghidul de gestionare a sângelui 

pacientului în perioada perioperatorie.  

 Proiectul Investiţii finalizate din bugetul ministerului sănătăţii – Echipamente şi aparatură 

medicală, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 265/1.03.2018, ordinul ministrului nr. 
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658/17.05.2018, ordinul ministrului nr. 1008/21.08.2018, cu finalizare la sfârşitul anului 

2018, prevede dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, pentru modernizarea 

unităţilor sanitare şi crearea capacităţii de investigaţii, diagnostic şi tratament a unităţilor 

sanitare şi îmbunătăţirea serviciilor medicale. Au fost alocate fonduri pentru 48 de spitale. 

 Legea nr. 179/ 2014 pentru ratificarea acordului de împrumut între Guvernul României şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect BIRD 8362 – RO)stă la 

baza mai multor proiecte: 

 Dotareacu echipamente de diagnostic imagistic - În perioada martie – decembrie 2018 

au fost livrate şi instalate 14 computere tomograf, 21 RMN şi 21 PACS în majoritatea 

Spitalelor Judeţene de urgenţă sau clinice din ţară. Au fost cheltuite 17,5 milioane Euro. 

 Dezvoltarea reţelei naţionale de radioterapie, prin care se furnizează soluţii complete 

pentru dotarea centrelor/ laboratoarelor publice de radioterapie, respectiv: accelerator 

linear medical, Computer Tomograf Stimulator, sistem de planificare tratament şi 

conturare, sistem de înregistrare şi verificare, sistem de imobilizare, sistem de 

dozimetrie, mici lucrări civile de construcţii necesare pentru instalarea echipamentelor. 

Proiectul este finalizat pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Galați, Institutul Oncologic București, Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova, Institutul Oncologic Cluj Napoca şi în 

implementare pentru alte 3 unități sanitare. Se are în vedere extinderea programului în 

vederea dotării și a altor centre naționale, 10 centre fiind în evaluare.Toate cele 10 centre 

sunt în diverse stadii de implementare a activităților necesare în vederea construcției 

centrelor/buncărelor în care vor fi instalate viitoarele echipamente, respectiv elaborare 

studiu de fezabilitate, proiectare tehnică, obținere avize și autorizații construcție, 

execuție lucrări, inclusiv procedurile de achiziție aferente contractarii de servicii de 

proiectare și execuție. Au fost cheltuite resurse în valoare de 3,5 milioane Euro. 

 Dotarea cu echipamente a unităţilor ATI şi a centrelor de mari arşi prevede furnizarea 

de echipamente medicale specializate către 60 de spitale. Contractele de furnizare au 

fost semnate la data de 14.03.2018. Echipamentele au fost livrate şi instalate în perioada 

mai – decembrie 2018. Programul va fi extins pentru dotarea unităţilor de supraveghere 

şi tratament a pacienţilor cardiaci cronici (USTACC). Au fost cheltuite 18,9 milioane 

Euro. 

 Dotarea cu echipamente a unităţilor/ compartimentelor de primiri urgenţe (UPU/CPU),  

finalizat la 30 iunie 2018, cu semnarea contractelor şi furnizarea echipamentelor pentru 

dotare. A fost cheltuită suma de 1 milioan de Euro. 

 Se lucrează la elaborarea documentației de licitație pentru achiziția și a altor tipuri de 

echipamente (video-laringoscop, video-bronhoscop) în valoare estimată de 1 mil. Euro. 

 Dotarea cu unităţi mobile (autospeciale) a centrelor regionale pentru depistarea 

cancerului de col uterin – Contractul de furnizare a fost semnat la data de 05.03.2018, 

fiind livrate 8 unităţi mobile către 7 centre naţionale de depistare a cancerului de col 

uterin, în perioada 24-30.08.2018. Acestea vor fi deplasate în zone rurale, în vederea 

organizării de campanii regionale de testare a populaţiei vulnerabile. A fost cheltuită 

suma de 0,8 milioane de Euro. 

 Dotarea cu echipamente a altor secţii/ departamente ale unităţilor sanitare – prevede 

construcția a 4 clădiri de spital ce vor trata pacienţi cu arsuri severe (clădiri complexe 

ce vor include și unități ATI, blocuri operatorii și UPU), 6 centre regionale pentru 

depistarea cancerului de col uterin, sân şi colorectal şi aproximativ 50 de spitale pentru 
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dotarea sălilor de operaţii. Proiectul de află în implementare. Au fost alocate 42 milioane 

Euro.  

 Servicii de proiectare tehnică pentru execuţie lucrări civile de construcţii – prevede 

construcţia a 4 clădiri de spital pentru reorganizarea fluxurilor spitaliceşti. Au fost 

finalizate procedurile de achiziţie şi au fost semnate contracte de prestări servicii pentru 

elaborare studii de fezabilitate şi proiectare tehnică. Valoarea totală a investiţiilor este 

de aproximativ 60 mil. Euro. Au fost alocate 4 milioane de Euro, din care s-au cheltuit 

0,8 milioane euro. 

 Hotărârea Guvernului nr. 442/ 2005 pentru ratificarea acordului de împrumut între Guvernul 

României şi Banca Europeană de Investiţii (proiect BEI 22943 – RO)stă la baza proiectului 

Lucrări civile de construcţii – Reabilitare maternităţi, finalizat la 14 iunie 2018 cu recepţia 

finală a lucrărilor de reabilitare pentru 19 maternități, 4 din acestea (Bucureşti, Cluj, Sibiu şi 

Braşov) fiind recepționate în anul 2018 (investiție totală de 18 milioane Euro) 

 În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, au fost depuse 55 de cereri de 

finanţare pentru rambursarea cheltuielilor aferente investiţiilor realizate de la 1.01.2014 până 

în prezent, valoarea totală a acestora  şi a resurselor alocate fiind de 280,34 milioane Euro. 

Cererile de finanţare sunt pentru infrastructură şi medicamente medicale achiziţionate pentru 

unităţile/compartimentele de primiri urgenţe şi ambulatorii din cadrul spitalelor aflate în toate 

regiunile ţării. Până la data de 31 decembrie 2018 au fost semnate 55 contracte de finantare și 

au fost efectuate rambursări în contul Ministerului de Finanțe Publice și în cnturile unităților 

sanitare. 

 La finalul anului 2018 a fost rambursată Ministerului Sănătății suma de 230.628.904,52 

lei, din care 109.689.173,54 lei aferentă investițiilor derulate de către UMP-BM și 
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120.939.730,98 aferentă investițiilor Ministerului Sănătății din buget de stat și acciză din 

perioada 2014-2018 

 La data de 22 martie 2017, a fost adoptat un Memorandum privind accelerarea procesului 

de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE în primul semestru al lui 2019.  

În domeniul Sănătății, Președinția Română va continua eforturile pentru a avansa agenda UE 

asupra temelor cu impact și beneficii pentru pacienții europeni. 

Principalul obiectiv urmărit de țara noastră în domeniul sănătății, pe Mandatul Președinției 

Consiliului UE, îl reprezintă garantarea accesului  la sănătate pentru toți cetățenii europeni. 

Programul Președinției române în domeniul sănătății cuprinde o serie de teme prioritare care 

vizează: rezistența anti – microbiană, vaccinarea, accesul pacienților la medicamente, 

mobilitatea pacienților în UE și sănătatea digitală (e-Health).  

Toate temele propuse de către România pe domeniul sănătății sunt subiecte de actualitate și vor 

avea ca rezultat îmbunătățirea calității serviciilor și a asistenței medicale pentru pacienții 

europeni, dar și a prevenției. 

 Sub egida Președinției României vor fi organizate o serie de evenimente și conferințe la nivel 

înalt, dar și la nivel tehnic. 

Cele mai importante evenimente de agenda de sănătate: 

• 1 martie 2019, București - Conferința ministerială cu tema "Pașii următori pentru a transforma 

UE într-o regiune de bune practici în combaterea rezistenței antimicrobiene", în urma căreia ne 

propunem elaborarea unui Proiect de Concluzii ale Consiliului 

• 21 - 22 martie 2019,  București – întâlnirea Medicilor șefi, Asistenților șefi și Medicilor 

dentiști șefi, în cadrul căreia se va aborda problema siguranței pacientului privită din punctul 

de vedere al profesioniștilor din sănătate 

• 14 - 15 aprilie 2019, București - Reuniunea informală a Miniștrilor sănătății, pe agenda căreia 

se vor regăsi subiecte precum accesul universal la medicamente, tratamentul infecțiilor cu virus 

hepatic C și mobilitatea pacienților în contextul aplicării Directivei privind asistența medicală 

transfrontalieră - la 6 ani după aplicare 

•  9 - 10 mai 2019, Cluj Napoca - Atelier de lucru privind programele de vaccinare în UE și 

modul de creștere a acoperirii vaccinale în contextul amenințărilor la adresa sănătății publice 

• 4 iunie 2019, București - Reuniunea grupului de lucru/seminar la nivel experți guvernamentali 

privind schimbul de bune practici în depistarea precoce a cancerului 

• 12 - 15 iunie 2019, București - Săptămâna Sănătății digitale (e-Health Week), în cadrul 

Adunării Digitale 2019 

   Bugetul alocat preluării și exercitării PreșRo este de 1, 84 milioane lei. 

Urmând liniile directoare cuprinse în Memorandum-ul privind accelerarea procesului de 

pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE, pe parcursul anului 2018, Ministerul 

Sănătății a pregătit cadrul legislativ - administrativ necesar acoperii, din punct de vedere 

structural, funcțional și al resursei umane, a nevoilor identificate în urma prefigurării 

obiectivelor, priorităților și organizării reuniunilor informale cuprinse în Agenda PRES RO 

2019 pe domeniul sănătății. Astfel, prin HG 144 / 2010 actualizată, privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Sănătății, s-a inclus, în organigrama ministerului, Departamentul 
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pentru pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii 

Europene.  

 Pentru asigurarea resursei umane, la nivel de expert, a fost emis Ordinul Ministrului 

Sănătății Nr. 709 / 31.05.2018 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 1117/2010 privind constituirea si functionarea grupului de experți responsabili 

cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel 

comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale Uniunii Europene. 

Prin doua succesive Ordine ale ministrului sănătății, respectiv Ordinul ministrului sănătății 

Nr. 557 / 12.06.2018 și Ordinul ministrului sănătății Nr. 870 / 06.07.2018, a fost intocmită, 

completată și definitivată lista cu persoanele nominalizate responsabile de pregătirea și 

exercitarea Președinței României la Consiliul Uniunii Europene.  

 În ceea ce privește organizarea în România a  reuniunilor informale în perioada deținerii 

Președinției Consiliului UE, prin Ordinul ministrului sănătății Nr. 1313/11.10.2018 au fost 

nominalizați responsabilii/coordonatorii pentru fiecare reuniune. 

 Prin Ordinului ministrului sănătății Nr. 1030 / 28.08.2018 a fost aprobat 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Sănătății. 

 O atenție deosebită în anul 2018 a fost acordată și aspectelor legate de domeniul sănătății 

în cadrul Propunerii de Regulament privind Fondul Social European (FSE+), succesor al 

Programului în domeniul sănătății al Uniunii Europene.  

 Programul naţional de vaccinare a fost aprobat şi adoptat prinHotărârea Guvernului nr. 

155/ 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi 

Ordinul Ministrului 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018. Programul are caracter permanent şi face 

parte din Programele naţionale de sănătate publică derulate de Ministerul Sănătăţii, având ca 

scop principal protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot 

fi prevenite prin vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare 

şi a grupelor populaţionale la risc. Totalul resurselor alocate este de 266,37 milioane lei, pentru 

contractele de achiziţie de vaccinuri, plata serviciilor de vaccinare, serviciilor de depozitare şi 

a altor costuri operaţionale. 

 HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări. 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 284 din data de 05.03.2018 privind modificarea şi 

completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, 

echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, 

pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 - completează lista cu noi medicamente pentru HIV, 

tuberculoză, boli transmisibile. 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 306 din data de 07.03.2018 privind modificarea și 

completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea 

prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii 

medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de 

asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, 
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cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în 

România și a prețurilor de referință generice ale acestora. 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2018 pentru modificarea și completarea Legii 54/2016 privind 

asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind 

reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 

tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu 

risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de fundaţia Romanian Angel 

Appeal. 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2018 din 24 aprilie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii - taxa clawback. 

În anul 2018, s-au desfăşurat de asemenea următoarele activităţi în domeniul sănătăţii: 

 Măsuri de diminuare a efectelor gripei sezoniere. Ministerul Sănătății a continuat 

vaccinarea populației pentru prevenirea gripei în sezonul 2017-2018 la persoanele cu risc 

crescut, fiind vaccinate antigripal peste 1.300.000de persoane cu vaccin distribuit de Ministerul 

Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 

Transmisibile (CNSCBT) şi DSP-urile judeţene şi al Municipiului Bucureşti au realizat o serie 

de măsuri pentru limitarea răspândirii şi amplificării numărului de infecţii respiratorii. 

 Au fost realizate demersuri pentru achiziționarea vaccinului antigripal pentru sezonul 

2018-2019. 

 Supravegherea bolilor transmisibile. Au fost implementate măsuri pentru monitorizarea  

evoluţiei epidemiei de rujeolă, campanii de informare a populației cu privire la prevenirea și 

consecințele rujeolei, realizarea vaccinării ROR.  

În cadrul Programului Național de Vaccinare, au fost realizate următoarele acţiuni: 

monitorizarea stocurilor, realizarea distribuirilor de vaccinuri către DSP judeţene si a 

municipiului Bucureşti (ROR, pneumococic, hexavalent, hepatitic B) și realizarea demersurilor 

pentru încheierea contractelor de vaccinuri pentru anul 2018. În vederea implementării 

Regulamentului Sanitar Internațional a fost elaborat Ordinul  nr. 110/2018 pentru aprobarea 

normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 

2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o 

ameninţare pentru sănătatea publică prin care s-a reglementat modalitatea de organizare a 

unităţilor sanitare publice sau private care doresc să practice vaccinarea contra febrei galbene 

sau să aplice alte vaccinări ori măsuri de profilaxie recomandate de OMS. În baza OMS nr. 

110/2018 au fost eliberate 20 adeverinţe de notificare pentru Centrele de vaccinare contra 

Febrei Galbene. 

 Supraveghere și monitorizare a factorilor de risc din mediul de viață 

A fost elaborat proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea si funcţionarea Registrului Naţional 

de Riscuri de Mediu . 

A fost aprobat Ordinul ministrului sănătății nr. 651/2018 privind numirea Președintelui 

Consiliului național pentru coordonarea politicilor și acțiunilor de reducere a consumului 

dăunător de alcool în România și desemnarea reprezentantului Ministerului Sănătății în 



192 

 

Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor de reducere a consumului 

dăunător de alcool în România. 

 Limitarea rezistenţei microbiene 

În anul 2018 fost înființat Comitetul Național pentru Limitarea Rezistenței la 

Antimicrobiene prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2018. 

 Îmbunătățirea eficienței și a sustenabilității financiare a sistemului de sănătate 

 Îmbunătățirea sistemului de finanțare a asistenței medicale primare, ca parte a asistenței 

acordate în ambulatoriu a fost realizată prin noul contract-cadru care reglementează condițiile 

acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, care a fost aprobat de Guvern și care a 

intrat în vigoare începând cu data de 1.04.2018. Pentru asistența medicală primară în anul 2018 

a fost majorat fondul alocat acestui segment de asistență cu un procent de aproximativ 17% față 

de anul 2017. 

 Elaborarea de propuneri metodologice pentru derularea în anul 2018 a celor 16 campanii de 

informare, educare și comunicare, înaintatede către INSP-CNEPST cu sprijinul CRSP 

teritoriale; 

 Tratamentul în străinătate efectuat de către pacienții răniți în urma incendiului din 

Clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015: În luna februarie 2018 a fost modificată Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 56/2015, asigurând astfel prelungirea termenului efectuării 

tratamentelor în străinătate, atât în cadrul clinicilor publice cât și a celor private pentru acești 

pacienți cu încă doi ani, până la sfârșitul anului 2020. În perioada 03 ianuarie – 31 mai 2018 au 

fost depuse un număr de 30 de dosare pentru 16 pacienți, pentru decontarea a 42 facturi/devize 

pentru tratamentele efectuate sau care urmează a fi efectuate în clinicile din străinătate, suma 

totală decontată până la această dată fiind de 160.980 euro, 20.841 USD și 6000 SEK.   

 În domeniul farmaceutic, obiectivul principal l-a reprezentat analiza, evaluarea şi stabilirea 

preţurilor maximale la medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală 

autorizate de punere pe piaţă în România. S-a creat baza de date privind situaţia produselor 

oncologice deficitare din cadrul Programului Național de Oncologie, centralizate pentru 

unitățile sanitare aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în urma 

transmiterii solicitărilor din partea Direcției Politica Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale către 41 de judeţe, plus Municipiul Bucureşti. 

 Pentru domeniul resurse umane în sănătatea publică, în urma consultărilor cu rectorii 

universităţilor de medicină şi farmacie din marile centre universitare, au fost revizuite temetica 

şi bibliografia pentru concursul de rezidenţiat, sesiunea noiembrie 2018 în domeniul medicină 

şi respectiv în domeniul farmacie. 

 În cadrul proiectelor derulate prin Unitatea de Management a Proiectelor au fost 

înregistrate următoarele realizări: 

Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – faza a II-a, finanţat din 2 împrumuturi 

externe, astfel: un împrumut acordat de BIRD, în valoare de 65,1 mil. EUR şi un împrumut 

acordat de BEI în valoare de 66,4 mil. EUR. Astfel, în perioada  ianuarie - mai 2018, au fost 

recepţionate lucrările civile de construcții pentru amenajarea și restructurarea secției de 

obstetrică ginecologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr I. A. Sbarcea" 

Braşov, au fost deschise ofertele pentru achiziţia de paturi de naşteri în sistem room-in pentru 

dotarea a 15 maternităţi reabilitate în cadrul proiectului și organizarea de ședințe de evaluare. 

A avut loc recepţia finală a lucrărilor pentru maternitățile amenajate/reabilitate în cadrul 
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proiectului, respectiv: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență 

Cluj Napoca, Spitalul Județean de Urgență Sibiu. 

 Conform Planului de acţiuni tematice la nivel naţional au fost organizate şi 

coordonate, la nivel naţional  diverse acţiuni tematice: de control în unităţi de învăţământ din 

sistemul public şi privat, de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităţilor din mediul urban şi rural, acţiune tematică de control privind activităţile de îngrijiri 

la domiciliu, a centrelor medico-sociale şi rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, acţiunea 

de control la nivel naţional privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare referitoare la  

alimentele cu destinaţie nutriţională specială şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 

aceste produse alimentare şi a respectării legislaţiei în vigoare în domeniul suplimentelor 

alimentare şi al alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe, acţiunea 

de control încrucişat pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale în vigoare a normelor 

igienico-sanitare în unităţi sanitare cu paturi de stat şi private. 

 Au fost implementate 2 proiecte: 

 SIPOCA 13:  ”Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al 

Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii” 

 Rezultate obţinute: Analiza comprehensivă de situație pentru PNSP și evaluarea 

nevoilor acestora. 

 SIPOCA 51 - “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a 

unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a 

Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015”. 

     SIPOCA 245 – ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, proiect în parteneriat cu 

Patriarhia Română. 

 Programul Operaţional Competitivitate (POC). In perioada 29 ianuarie - 31 

decembrie a continuat întocmirea documentației necesare finanțării propunerilor de proiecte ale 

Ministerul Sănătăţii cu suport tehnic din partea MCSI pentru realizarea specificaţiilor 

funcţionale, a proiectelor tehnice si a cererilor de finanţare pentru Axa 2, Acţiunea 2.3.3- E-

health. 

 Mecanismul financiar norvegian.  A fost depus în data de 02.02.2018  Raportul Final 

al Programului Ro 19 “Iniţiative în sănătatea publica” care atestă utilizarea a peste 24,2 mil. 

euro reprezentând 91,10% din fondurile alocate pentru 8 proiecte şi alte rezultate în perioada 

2014-2017. 

 A fost semnat Acordul pentru finanțarea Programului ”Provocări în sănătatea publică la 

nivel european” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 

2014-2021 cu o valoare totală de 47 mil euro. 

 Programul de cooperare România- Elveţia. A avut loc lansarea proiectului 

”Îmbunătăţirea serviciilor de urgenţă pre-spitaliceşti şi spitaliceşti prin dezvoltarea şi 

implementarea unui program de formare” etapa a doua.La București, pe 26 martie 2018, în 

cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român s-a lansat un nou proiect în domeniul 

serviciilor medicale de urgență în cadrul unei conferințe de presă, care s-a desfășurat în incinta 

Centrului de Formare din cadrul Unităţii de Primire a Urgenţelor a Spitalului Clinic de Urgenţă 

Floreasca. Proiectul are drept scop îmbunătățirea, prin programe de formare, a calității 
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serviciilor de urgență la nivel de prespital și spital. Acest proiect continuă și extinde demersurile 

începute în etapa 1, derulată în perioada 2014-2016. 

 Proiectul lansat se derulează în baza Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian, 

reprezentat prin Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare şi Guvernul României, prin 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii. 

 Proiectului își propune să continue cursurile de management al UPU pentru 

profesioniștii medici și asistenți aflați în poziții de conducere la nivelul UPU. De asemenea, va 

fi continuat cursul de triaj din etapa 1 a proiectului la care se va adăuga o componentă noua, 

online. Va fi adăugată formarea privind pregătirea în situații de dezastre, care va completa 

formarea profesioniștilor implicați în răspunsul la situațiile de urgență la toate nivelurile. Două 

componente importante ale proiectului sunt formarea dispecerilor, în principal, formarea 

formatorilor și campania de comunicare. Campania de comunicare va avea în vedere 

consolidarea noii direcții de comunicare din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, 

dintre profesioniștii din cadrul departamentului și nu în ultimul rând implementarea unei 

componente de comunicare pentru abordarea aspectului utilizării adecvate de către populație a 

serviciilor de urgență. Populația informată va utiliza mai bine serviciile de urgență și va acționa 

în mod adecvat în situații de urgență, fie prin faptul că este pregătită pentru astfel de situații (de 

exemplu pregătirea în caz de cutremur) fie prin cunoașterea modului de acționare în unele 

situații în care să ofere prim ajutor adulților și copiilor, să prevină deshidratarea, ce să facă în 

caz de arsuri și alte situații care necesita implicarea populației în așteptarea echipelor de 

urgență. 
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14. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

 

 

Principalele realizări 

 Acordarea de împrumuturi din trezorerie pentru programul 10S;  

 În perioada 2016-2017, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 

elaborat, cu sprijinul unui grup de lucru format din reprezentanţi ai structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai ministerelor, ai mediului 

academic şi ai organizaţiilor non-guvernamentale, un proiect de lege privind Codul 

administrativ al României, care acoperă principalele măsuri în domeniul organizării 

şi funcţionării administraţiei publice centrale şi locale, instituţiei prefectului şi 

serviciilor publice deconcentrate, exercitării dreptului de proprietate publică şi privată 

a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, resurselor umane din administraţia 

publică, serviciilor publice şi răspunderii administrative prevăzute de Programul de 

Guvernare. Proiectul a fost elaborat cu consultarea permanentă a tuturor factorilor 

interesaţi, în special a practicienilor din administraţia publică centrală şi locală şi a fost 

de asemenea supus unor ample proceduri de consultare publică. 

Majoritatea acestor soluţii de reglementare în domeniul administraţiei publice, 

prevăzute şi în cuprinsul Programului de Guvernare, au fost preluate şi în cadrul 

propunerii legislative referitoare la proiectul Legii privind Codul Administrativ al 

României promovată şi adoptată de Parlament în anul 2018. Cu privire la Legea privind 

Codul administrativ, Curtea Constituţională a României s-a pronunţat prin Decizia nr. 

681/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 martie 

2019, în sensul declarării neconstituţionalităţii legii în ansamblul său din perspectiva 

viciilor de neconstituţionalitate extrinsecă (nerespectarea principiului 

bicameralismului). 

Principalele realizări: 

 Acordarea de împrumuturi din trezorerie pentru programul 10S 

 Codul administrativ 

 Statutul Funcţionarului Public 

 Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe 

 Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 

 Investiţii infrastructură socială 

 Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele 

naţionalizate 
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 Statutul Funcţionarului Public 

 Prin Programul Naţional Multianual  privind creşterea performanţei energetice la 

blocurile de locuinţe conform OUG nr. 18/2009 au fost decontate 5,5 mil. lei, fiind 

finalizate 419 unităţi locative. 

 Prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară au fost înregistrate gratuit 

pentru cetăţeni, un număr de 507.902 imobile. La 31.12.2018 din cele 3.181 unităţi 

administrativ-teritoariale din România erau finalizate lucrări de înregistrare sistematică 

în 59 de unităţi administrativ-teritoriale reprezentând 801.315 ha şi în 2398 de unităţi 

administrativ- teritoriale lucrările erau în desfăşurare acoperind 5.026.192 ha.   

 Investiţii infrastructură socială 1,3 mld lei:  

– (i) MDRAP a renovat 84 unităţi de cult prin POR (903,67 mil. lei), iar 10 

unităţi de cult s-au renovat prin CNI (68,5 mil. lei din care 4 au fost 

recepţionate);  

– (ii) S-au construit 461 de locuinţe; 

– (iii) În colaborare cu MTS, au fost finalizate 30 de cămine culturale şi 2 bazine 

de înot. 

 Numărul total de locuinţe recepţionate în anul 2018 este 596 (110 locuinţe sociale, 

finanţate din programul de construcţie conform Legii nr. 114/1996, 80 locuinţe finantate 

din Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din 

casele naţionalizate din programul dedicat, conform Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 74/2007, locuinţe pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe. 

Principalele rezultate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală  

 2.500 creşe şi grădiniţe - s-au realizat 79 creşe şi grădiniţe. 

 Racord canalizare - s-au realizat 1500 km conducte apă şi canalizare 

 Reabilitare drumuri - s-au realizat 2500 km de drumuri judeţene şi comunale 

reabilitate/modernizate. 

 Reabilitare şcoli 100% autorizaţii de funcţionare - S-au modernizat 196 unităţi de 

învăţământ modernizare/reabilitare. 

Principalele nerealizări 

 Management public ales pe baza de proiecte;  

 100% din Impozitul pe venit vărsat la APL;  

 Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice. 

Măsuri realizate care nu au fost prevăzute în Programul de guvernare: 

 Adoptare OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei 

fondurilor europene;  

 Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi 

pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 207 din 7 martie 2018. 

 Implementarea Directivei 89/2014/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului 

maritim: 

a) Finalizarea proiectului „Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime 

spaţiale” – MARSPLAN-BS, finanţat de Comisia Europeană prin DG MARE;  

b) Hotărâre Guvernului nr. 436/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului 

de amenajare a spaţiului maritim 

 Hotărârea nr. 621 din 23 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 

privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice; 

 Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale - reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale 

prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării 

amenzilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 337/2018 pentru modificarea art. 117 din Regulamentul pentru 

furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 - 

începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, 

timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00-6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii 
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aerului exterior de +100C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive 

în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +100 C, între orele 20,00 - 6,00. 

 Alocarea de sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzute în bugetul de 

stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ teritoriale afectate de calamităti naturale: 

 HG nr. 177/2018 – 57.577 mii lei;  

- HG nr. 336/2018 – 9.849 mii lei; 

- HG nr. 514/2018 – 108.677 mii lei; 

- HG nr. 563/2018 – 212.155 mii lei;  

 HG nr. 564 din 24 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judeţul 

Sibiu - a fost alocată suma de 10.000 mii lei bugetului local al municipiului Sibiu, pentru 

finanţarea investiţiei „Sistem de supraveghere video în municipiul Sibiu “; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

94/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Industrial Park Işalniţa – S.R.L.; 

 Hotărârea Guvernului nr. 176 din 4 aprilie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

oraşul Seini, judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018, 

Partea I - suma de 781 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 335/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru unele unităţi 
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administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 419 din 16 mai 2018, Partea I - suma 

de 28.200 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 

22 iunie 2018, Partea I - suma de 3.937 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 564 din 24 iulie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 25 iulie 2018, Partea 

I - suma de 10.000 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 758 din 20 septembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 813 din 21 septembrie 2018, 

Partea I - suma de 333.665 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 775 din 4 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna 

Dorobanţu, judeţul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018, Partea 

I - suma de 1.179 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 776 din 4 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

comuna Sohodol, judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 5 octombrie 2018, 

Partea I - suma de 210 mii lei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 848 din 31 octombrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 924 din 01 noiembrie 2018, 

Partea I - suma de 119.905 mii lei; 

  Hotărârea Guvernului nr. 944 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018, Partea I - 

suma de 14.680 mii lei; 

  Hotărârea Guvernului nr. 945 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 

2018, Partea I - suma de 17.858 mii lei; 

  Hotărârea Guvernului nr. 948 din 7 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1047 din 10 decembrie 2018, 

Partea I - suma de 225.434 mii lei; 

  Hotărârea Guvernului nr. 977 din 13 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 

2018, Partea I - suma de 262.670 mii lei; 

  Hotărârea Guvernului nr. 994 din 20 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 

2018, Partea I - suma de 123.311 mii lei; 

  Hotararea Guvernului nr. 1025 din 21 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 1097 din 22 decembrie 2018,  Partea I - suma de 7.000 mii lei; 
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  Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 21 decembrie 2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1097 din 22 

decembrie 2018, Partea I - suma de 38.163 mii lei; 

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

6.321/28.11.2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL 

BREAZA- S.R.L.; 

  Legea privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din 

administraţia publică. 

Proiectul de lege a fost iniţiat de Guvernul României în anul 2018, legea fiind adoptată 

de Parlamentul României şi trimisă la promulgare în luna decembrie 2018, iar în luna ianuarie 

2019 a fost depusă o sesizare de neconstituţionalitate de către Preşedintele României. 

Conform comunicatului de presă publicat de Curtea Constituţională a României în data 

de 13 martie 2019, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de 

neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică este constituţională, însă până la această 

dată nu a fost emisă motivarea Curţii Constituţionale. Cu privire la scopul actului normativ mai 

sus menţionat, precizăm faptul că acest Consiliu reprezintă transpunerea măsurii privind 

înfiinţarea unei structuri independente cu rol în elaborarea şi evaluarea politicilor privind 

resursele umane din administraţia publică, măsură prevăzută în Strategia pentru Consolidarea 

Administraţiei Publice 2014-2020. Rolul Consiliului este acela de a promova un cadru 

instituţional adecvat pentru coordonarea politicilor publice şi acţiunilor cu impact asupra 

resurselor umane din administraţia publică, asigurând dezvoltarea resurselor umane din 

administraţia publică, precum şi de a evalua atingerea obiectivelor asumate în domeniul 

resurselor umane de către Guvernul României. Membrii Consiliului sunt reprezentanţi ai 

Guvernului, ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai mediului 

academic, ai sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică şi ai ONG-urilor cu 

preocupări în domeniul resurselor umane. 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

4.750/2018 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK CRAIOVA – S.A.; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

4839/2018 privind acordarea titlului de parc industrial societăţii „OCH LOGISTIC AG” – 

S.R.L.; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

5.425/03.08.2018 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii 

PARCURI INDUSTRIALE BIHOR - S.A. şi pentru modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3.246/2016 privind 

acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRALE BIHOR – S.R.L.; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

5.426/03.08.2018 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

5506/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investiţii în vederea 

reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform 
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Programului „Termoficare 2006- 2020 căldură şi confort” - a fost alocată suma totală de 

62.247.299 lei unui număr de 15 unităţi administrativ – teritoriale.; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

4.971/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 490/2005 

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale “Parcul Industrial Cugir S.A.; 

 Monitorizarea stadiului de îndeplinire a ţintelor asumate de România, faţă de Comisia 

Europeană, în sectorul de apă şi apă uzată;  

 Monitorizare strategii/ instrumente de politici publice aprobate:  

- monitorizarea stadiului implementării măsurilor aflate în esponsabilitatea MDRAP din 

cadrul Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, ce au fost 

prezentate în cadrul CNCISCAP din data de 26 martie 2018 - realizat;   

- monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 

administrative aplicabile cetăţenilor – raportul de monitorizare a fost prezentat şi aprobat 

în cadrul CNCISCAP din data de 23 martie 2018 - realizat;   

- monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a 

managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016 – 2020 - raportul de 

monitorizare a fost prezentat şi aprobat în cadrul CNCISCAP din data de 26 martie 2018 

– realizat; 

- monitorizarea stadiului implementării prevederilor Strategiei generale de 

descentralizare (SGD) aprobată prin HG nr. 229/2017 - vizează analizarea oportunității 
transferului unor competențe de la nivel central la nivel local pentru următoarele domenii: 

agricultură, cultură, turism, mediu, sănătate, educație (activităţi extraşcolare), tineret şi 

sport – în curs de implementare. 
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15.  POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

 

 Una dintre priorităţile absolute ale Programului de Guvernare este reprezentată de 

necesitatea dezvoltării agriculturii şi a satului românesc.  

 In anul 2018 sectorul agricol a reprezentat un motor al creşterii economice, ca rezultat 

al valorificării potenţialului agricol al României, cât şi al revitalizării zonelor rurale. 

 S-a continuat dezvoltarea acestui sector, prin relansarea activităţii agricole, accelerarea 

modernizării sectorului agricol, recâştigarea pieţei interne, creşterea exporturilor de produse 

agroalimentare şi asigurarea unui trai decent pentru fermieri.  

 Măsurile prevăzute de Programul de Guvernare cu privire la politicile din domeniul 

agriculturii şi dezvoltării rurale au asigurat în anul 2018 îndeplinirea angajamentelor asumate. 

 In anul 2018 au fost iniţiate şi publicate în Monitorul Oficial al României o serie de acte 

normative necesare bunei desfăşurări a activităţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, în conformitate cu “programul legislativ”. 

Printre acestea se regăsesc: 

 Hotărârea nr. 9/2018, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, în 

vederea producerii cărnii de porc”; 

 Legea nr. 195/2018, privind aprobarea „Programului de susținere a crescătorilor de 

suine pentru activitatea de reproducție”; 

 Legea nr. 227/2018, privind aprobarea „Programului de susținere pentru activitatea de 

reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol”; 

 Legea 197/2018 a „Muntelui”; 

Principalele realizări: 

 Acordarea la timp a subvenţiilor 

 Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de irigaţii 

 Programul „Tomate româneşti” 

 Apă gratuită până la staţia de punere sub presiune 

 Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor 

 Creşterea absorbţiei fondurilor europene 

 Programul de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii prin înfiinţarea 

unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanţii de stat 

 Program de sprijin suine: rasele Bazna şi Mangaliţa 

 Program pentru sprijinirea colectării şi comercializării lânii 

 Adoptarea Legii privind zona montană 

 Măsuri privind combaterea pestei porcine africane 
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 Hotărârea nr. 533/2018, privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

„Programului pentru școli al României” în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 

2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 

pentru aprobarea „Programului pentru școli al României” în perioada 2017-2023 și 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018; 

 ORDINUL M.A.D.R./ANAP nr. 19/37/2018, ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind 

aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate şi produselor de panificaţie în 

cadrul „Programului pentru şcoli al României”. 

 Programul “Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură”, unul dintre cele 

mai importante obiective ale Programului de Guvernare, are drept scop plata la timp a 

subvenţiilor pentru fermieri, reducerea costurilor de producţie, realizarea investiţiilor 

propuse, creşterea producţiei agricole şi a îmbunătăţirii calităţii acesteia. In această direcţie, 

în anul 2018 s-au concretizat următoarele realizări: 

 APIA a acordat subvenţii mai mari pentru fermieri, în comparaţie cu anul  anterior. 

Astfel, pentru campania 2018, s-a acordat un avans de 1.062 milioane euro faţă de 

959,74 milioane euro în 2017, plata finală crescând de la 473,18 milioane euro în 2017, 

la 557,57 milioane euro, ceea ce a reprezentat o creştere de 17,8%. 

 Suma totală autorizată la plată în perioada 16.10.2017-15.10.2018 pentru campania 

2017 a fost de 2,820 miliarde euro, din care:  

- 2,636 miliarde euro din FEGA şi FEADR, 

- 184 milioane euro măsuri de piaţă, comerţ exterior şi ajutoare de stat. 

     Suma totală autorizată la plată în perioada 16.10.2018 – 20.12.2018 a reprezentat 

avansul pentru campania 2018 şi a însumat 1,66 miliarde euro, faţă de 1,43 miliarde 

euro în aceeaşi perioadă a anului anterior. 

 Programul „Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii” are drept scop îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu şi reducerea costurilor de producţie prin creşterea randamentului şi 
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extinderea suprafeţei irigate. In anul 2018, în cadrul acestui program, s-au remarcat 

următoarele acţiuni: 

 S-au aprobat  investiții pentru 47 de obiective de irigaţii; 

 S-a pregătit pentru irigat o suprafaţă de 1,2 milioane hectare;  

 un număr de 470 stații desecare au fost operaționale în scopul combaterii inundațiilor;  

 S-au pregătit 3487 staţii de pompare, din care 336 în funcţiune; 

 S-au încheiat contracte de irigaţii pentru o suprafaţă de 1 milion hectare; 

 A fost pus în funcțiune un număr de 10 amenajări de irigaţii nepuse în funcţiune de peste 

20-25 de ani; 

 S-au constituit 36 noi Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru irigații (37.100 

hectare); 

 S-a decis prelungirea campaniei de irigaţii pentru plantarea culturilor de toamnă, ca 

urmare a perioadei de secetă;  

 S-a irigat o suprafaţă de 10.000 hectare direct din canal şi s-a umplut cu apă o lungime 

de 1.028 kilometri canale. 

  In cadrul Programului “Apă gratuită până la stația de punere sub presiune”, ce are 

drept obiectiv creşterea suprafetelor irigate, accesul direct al fermierilor la apa de irigat, 

creşterea producţiei agricole şi a randamentului, s-au realizat următoarele activităţi: 

  S-au umplut cu apă 1.600 km canale;  

  S-au plătit 21,3 milioane lei de la bugetul de stat; 

  S-au instalat 268 pompe. 

 Programul “Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a 

precipitaţiilor” sprijină realizarea climatului favorabil pentru culturile agricole şi pentru 

diminuarea pierderilor de producţie şi a deprecierii calitative a produselor. Acest program s-

a derulat în anul 2018 prin următoarele acţiuni: 

 S-au platit 29,6 milioane lei de la buget; 

 S-au executat 26 puncte de lansare noi, îndeosebi în județele din sudul, sud-vestul  şi 

vestul ţării; 

 S-au pus în exploatare un număr de 60 de puncte de lansare, ce acoperă o suprafaţă de  

870 mii hectare; 

 De la începutul campaniei pe anul 2018 s-au lansat 1.327 rachete antigrindină care au 

avut efectele scontate. 

 Prin “Programul de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii prin 

înfiinţarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanţii de stat”, ce sprijină creşterea 
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producţiei şi a calităţii acesteia, sporirea volumului de marfă destinată pieţei şi creşterea 

veniturilor la bugetul de stat, în  anul 2018 s-au acordat: 

    440,3 milioane lei, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie; 

    302,9 milioane lei (68,8% din totalul garanţiilor acordate) s-au acordat pentru 

realizarea investiţiilor cu finanţare europeană prin PNDR; 

- 95,7 milioane lei (21,73% din totalul garanţiilor acordate) s-au acordat pentru 

realizarea producţiei agricole şi procesarea produselor agricole, 

- 37,4 milioane lei s-au acordat pentru achiziţia de terenuri agricole,  3.355 hectare  

fiind achiziţionate de către 97 de solicitanţi, ceea ce reprezintă o valoare mai mare 
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faţă de anul 2017, când s-au achiziţionat 772 ha de către 37 de solicitanţi (în medie 

34,6 hectare în 2018, faţă de 20,9 hectare în 2017).  

 În cadrul “Programului multianual de susţinere pentru produse deficitare”, realizările 

înregistrate în anul 2018 sunt următoarele: 

    In cadrul programului “Tomate în spaţii protejate”: 

- au fost înscrişi în program  16.550 legumicultori;  

- ciclul I s-a încheiat: 10.946 legumicultori au livrat peste 65.000 de tone roşii pe piaţa 

internă, primind 151 milioane de lei din partea MADR; 

- în ciclul II s-au înscris 5.339 legumicultori,  din care 4.970 urmează să livreze pe 

piaţa internă încă 25.000 – 30.000 tone; 

- 4.769 legumicultori au depus deconturi la MADR;  

- 4.766 legumicultori, au primit de la  Direcțiile Agricole Județene o sumă de 65,7 

milioane lei,  

- 4.369 legumicultori au primit subvenţii. 

   In cadrul programului “Sprijinirea colectării şi comercializării lânii”: 

- s-au înscris 8.063 beneficiari, 

- s-au colectat 14.274 tone lână. 

   In cadrul programului “Sprijin suine rasele Bazna şi Mangaliţa”: 

- 3.206 producători de genetică (crescători de purcei) au fost aprobați în program, 

- 54.850 purcei au fost solicitați de către beneficiarii înscriși în program, 

- s-a livrat un număr de 1.958  purcei din ambele rase, 

- s-au acordat subvenţii în valoare de 250 lei/cap de purcel, începând cu   luna martie 

2018, 

- s-a plătit suma de 290.000 lei. 

 In cadrul Programului “Susținerea activității de reproducție în sectorul creșterii 

suinelor”: 

- s-a primit Decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat de la Comisia Europeană,  

- la data de 06.09.2018, autoritățile române au înregistrat în sistemul SANI, 

informațiile solicitate la notificările anterioare, informații agreate cu reprezentanții 

Comisiei Europene cu privire la ajutoarele de stat.  

 In cadrul Programului “Susținerea pentru activitatea de reproducție,  incubației și de 

creștere în sectorul avicol”: 

- s-a primit Decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat de la Comisia Europeană,  

- la data de 06.09.2018, autoritățile române au înregistrat în sistemul SANI, 

informațiile solicitate la notificările anterioare, informații agreate cu reprezentanții 

Comisiei Europene cu privire la ajutoarele de stat. 

 In cadrul Programului “Creşterea absorbţiei fondurilor europene” destinat dezvoltării 

sectorului agricol, absorbţia fondurilor europene pentru agricultură pe anii 2017-2018 a fost 

de 6,33 miliarde euro. România a primit de la Uniunea Europeană în anul 2018: 
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 O sumă în valoare de peste 3 miliarde euro, din care 1,79 miliarde euro din Fondul 

European de Garantare Agricolă (99,61% procent de absorbţie);  

 1,2  miliarde euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

 35 milioane euro din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime;  

 Plăţi de 1,66 miliarde euro pentru campania 2018, începută la 16 octombrie. 

 Prin Programul “Reorganizarea unitaţilor de cercetare”, ce vine în sprijinul stimulării 

cercetării aplicative şi a introducerii de noi tehnologii în ferme a continuat şi în anul în 2018, 

astfel:  

 S-au reorganizat 43 unități de cercetare în total, de la 1 ianuarie 2017 în guvernarea 

PSD, față de 3 unități in perioada 2009-2016; 

 Sunt în curs de avizare hotătărârile de guvern pentru 10 unităţi şi acestea se  vor 

definitiva în perioada următoare. 

 In cadrul “Programului de încurajare a agriculturii ecologice şi a produselor 

tradiţionale”, care asigură activităţile agricole de menţinere a tradiţiilor prin obţinerea unor 

produse ecologice de calitate şi promovarea acestora la nivel european, se remarcă: 

- atestarea a 662 produse tradiţionale, 

- atestarea a 146 de produse realizate dupa reţete consacrate româneşti, 

- atestarea a 75 de produse cu mentiunea “produse montane”, 

- au fost înregistrate la Comisia Europeană încă două produse noi – “Scrumbia de 

Dunăre afumată” şi “Vinul de Insuraţei” pe lângă cele 4 produse deja înregistrate şi 

recunoscute la nivel Uniunii Europene, conform sistemelor de calitate din România 

(“Magiun de prune Topoloveni”, “Salam de Sibiu”, “Telemea de Ibăneşti”, “Novac 

afumat din Tara Bârsei”), 

- alte trei produse se află în procedură avansată pentru înregistrare. 

 “Programul de măsuri legislative pentru sectorul agricol” s-a concretizat în anul 

2018 prin: 

 “Imbunătăţirea legislaţiei cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare”, 

prin instituirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor și a produselor 

procesate din cereale şi prin întărirea disciplinei și responsabilității în cazul 

comercializării, prin instituționalizarea utilizării unor contracte de vânzare cumpărare 

unitare, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activității de valorificare 

a cerealelor . In acest sens: 

- S-au stabilit unele măsuri de reglementare a pieţei pentru cereale şi produse procesate 

din cereale (OUG. Nr. 81/2017), 

- S-a elaborat un ordin comun MADR-ANSVSA, destinat micilor producători din 

România, privind obţinerea şi comercializarea produselor primare de origine animală 

şi/sau non animală. 

 In vederea “Revizuirii şi îmbunătăţirii legislaţiei din agricultură şi a eliminării 

reglementărilor paralele”, s-a elaborat “Îndrumarul actelor normative din domeniul 
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agriculturii, producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare precum şi 

din alte domenii conexe”, care cuprinde toate actele normative în domeniul agriculturii. 

 In vederea punerii în aplicare a strategiilor şi politicilor specifice zonei montane, în 

cadrul “Programului de încurajare a activităţilor din zona montană”, se presupune 

realizarea de investitii de 1 miliard de euro în zece ani, cu scopul creării și conservării 

locurilor de muncă, protejării infrastructurii de acces, elaborării de politici și 

reglementări pentru încurajarea activităților a 28 de județe din zona montană. In acest 

sens, s-au întreprins următoarele acţiuni: 

 S-au contractat 4.847 cereri în valoare de 522,4 milioane euro; 

 S-au acordat plăţi compensatorii în valoare de 272,8 milioane euro; 

 S-au elaborat 12 proiecte tip pentru: centre de colectare lapte, centre de colectare  lână 

şi piei, centre de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor din 

zona montană, centre de colectare plantelor medicinale și aromatice din zona montană, 

centre de sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană şi unităţi de 

colectare şi procesare carne şi lapte în zona montană; 

 S-au elaborat următoarele acte normative: 

- Lege privind aprobarea “Programului de investiții pentru înființarea stânelor 

montane”, 

- Lege privind aprobarea “Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 

colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană”, 

- Lege privind aprobarea “Programului de investiții pentru înființarea unităților de 

capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona 

montană”, 

- Lege privind aprobarea “Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 

colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană”, 

- Lege privind aprobarea “Programului de investiții pentru înființarea centrelor de 

colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor 

medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană”, 

- Lege pentru aprobarea “Programului de încurajare a investițiilor din zona montană”. 

 “Programul pentru şcoli al României“ , constă în încurajarea consumului de fructe şi 

legume, respectiv de distribuire a laptelui în şcoli şi se adresează preşcolarilor din grădiniţele 

cu program normal de 4 ore şi elevilor din clasele pregătitoare şi I-VIII din învăţământul de 

stat şi particular acreditat. Acest program s-a concretizat prin: 

 Un număr de 2,1 miloane beneficiari; 

 Valoarea totală pentru anul şcolar 2017-2018, de 377.088.710,8 lei, (81.975.806,7 euro) 

formată din  fonduri UE în valoare de  81.569.159,6 lei (17.732.426 euro) şi ajutor 

naţional în valoare de 295.519.551,2 lei (64.243.380,7 euro);  

 Valoarea totală pentru anul şcolar 2018-2019, de 571.988.164 lei (125.988.582 euro) ce 

cuprinde fonduri UE 79.952.505 lei (17.610.684 euro) şi ajutor naţional în valoare de 

492.035.659 lei (108.377.898 euro).  

 O masură deosebit de importantă menţionată Programul de Guvernare o constituie 

programul “Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria 

alimentară”, care presupune angajarea unui număr de 2.000 de tineri anual. In acest sens, 
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în anul 2018 s-a elaborat Legea privind aprobarea “Programului pentru stimularea angajării 

tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară” 

 „Programul privind Centenarul României” (I) (Măsura 41 din PG – Program privind 

Centenarul României)  

 S-a achiziționat de către Guvernul României harta „Prin jertfă s-a născut Unirea, 1918-

2018”;  

 Evenimentele care s-au desfășurat în această perioadă sunt concursuri școlare organizate 

la nivel local sau județean, conferințe, simpozioane, expoziții, sesiuni de comunicări 

științifice, mese rotunde, excursii la muzee sau în zone istorice ale României, spectacole 

de teatru, vizionări de filme istorice, parade, workshop-uri, ateliere etc.  Acțiuni 

desfășurate în această perioadă  au vizat marcarea în anul Centenarului a următoarelor 

evenimente: Ziua Independenței României, Ziua Europei, Ziua Drapelului Național, 

Ziua Eroilor, Ziua Copilului.  

 

 

 

          Sursa: Eurostat, 

          (*)  estimare 

 

Anul 2018 a fost un an cu realizări record în domeniul agricol. 

 Măsurile derulate în baza Programului de Guvernare în cursul anului 2018 pentru 

relansarea activităţii agricole, acordarea la timp a subvenţiilor, aplicarea de noi tehnologii, 
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creşterea suprafeţelor irigate şi intensificarea măsurilor de protecţie antigrindină, au determinat 

obţinerea unor recolte însemnate în acest an.  

 

 

    

     Sursa: Eurostat 

 

 Ca urmare a punerii în practică a acestor măsuri, recolta de cereale a fost de 31,8 

milioane tone, reprezentând cea mai mare producţie din istoria ţării. Astfel, producţiile obţinute 
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în anul 2018, la culturile de porumb (18.971 mii tone), grâu (10.247 mii. tone) şi floarea soarelui 

(3.355 mii. tone) au fost  producţii record.  

 Producţia totală de cereale a României a ocupat în anul 2018 locul al treilea în Uniunea 

Europeană, producţia de grâu locul al patrulea, iar producţiile de porumb şi floarea soarelui s-

au situat pe primul loc în Uniunea Europeană. 

 O altă realizare importantă pentru anul 2018 este înfiinţarea unor organizaţii 

instituţionale noi, care vor veni în sprijinul îndeplinirii măsurilor de stimulare a activităţii 

sectorului agricol, prevăzute în Programul de Guvernare:  

 Instituţii pentru zona montană 

 S-a aprobat reorganizarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (prin sedinţa de guvern 

din 21 decembrie 2018);  

 S-a stabilit înfiinţarea Comitetelor de Masiv şi a Consiliului Naţional al Muntelui (prin 

proiect de hotărâre de guvern);  

 S-au înfiinţat 39 de noi posturi pe lângă cele 26 posturi existente ale Agenţiei Zonei 

Montane; 

 S-au înfiinţat 7 centre regionale de dezvoltare montană cu 32 de oficii de dezvoltare 

montană. 

 Casa Română de Comerţ Agroalimentar “Unirea” – reprezină un instrument instituţional 

prin care se va asigura achiziţia, sortarea, procesarea, standardizarea şi distribuţia produselor 

agricole şi se compune din: 

 O reţea naţională de clustere agricole, în profil teritorial; 

 O reţea de centre regionale de însilozare, depozitare şi procesare industrială; 

 O reţea naţională de magazine. 

Direcţiile strategice promovate de către instituţia nou formată sunt:  

- Valorificarea tradiţiei româneşti şi integrarea cercetării, inovării şi bunelor practici în 

procesele agro-alimentare; 

- Atragerea fermierilor în circuitul economic reglementat şi fiscalizat şi stimularea 

mediilor asociative; 

- Informatizarea proceselor şi implementarea unui sistem de trasabilitate a produselor 

agro-alimentare; 

- Dezvoltarea pieţei muncii din domeniul agro-alimentar prin creşterea  nivelului de 

calificare şi specializare în domeniul producţiei şi procesării. 

 Instrumentul financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR (FEI) – 

reprezintă un nou instrument financiar încheiat în baza unui accord cu Fondul European de 

Investiţii, pus la dispoziţia fermierilor, cu scopul realizării de investiţii şi capital de lucru. 

 In baza unor contracte cu un număr de cinci bănci (Banca Comercială Româna S.A., 

ProCredit Bank S.A., Raiffeissen Bank S.A., UniCredit Bank S.A., Libra Internet Bank 
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S.A.), portofoliul maxim de credite ce urmează a fi acordat pe perioada derulării acestui 

instrument financiar este de 260 milioane euro; 

 Primele credite pentru investiţii în ferme şi în sectorul procesării s-au acordat în cursul 

lunii decembrie.  

 Abatoarele mobile – achiziţionate prin finanțare de la Agenția de Finanțare a Investițiilor 

Rurale (AFIR), reprezintă un produs util în ferme, prin abatorizarea pe loc a animalelor, fără a 

mai fi necesar transportul acestora la marile unităţi de abatorizare, în care se pot desfăşura 

activităţi de sacrificare, prelucrare, depozitare, vânzare cu amanuntul a animalelor (ovine, 

caprine, taurine, suine).   

 26 cereri de finanţare pentru abatoare mobile s-au depus la AFIR, din care: 23 solicitanţi 

persoane juridice şi 3 solicitanţi persoane fizice; 

 Un număr de 65 beneficiari si-au manifestat interesul pentru acest proiect.  

 Instrumentul instituţional din PNDR (cu finanţare FEADR şi buget naţional) pentru 

finanţarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane – a fost iniţiat 

cu scopul introducerii a trei noi submăsuri care să vină în scopul rezolvării problematicii pestei 

porcine. 

 La data de 16.11.2018 s-a înaintat propunerea de modificare spre aprobare Prin Sistemul 

Informatic al Comisiei Europene; 

 Prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din data de 10.12.2018 s-a aprobat 

versiunea 8 a PNDR 2014-2020, cu cele trei submăsuri dedicate prevenirii şi combaterii 

pestei porcine, cu un buget alocat de 42,3 milioane euro, si anume: 

- sM 5.1,”Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele 

dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor 

catastrofale probabile”, cu un buget alocat de 14,8 milioane euro, 

- sM 5.2,”Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a 

potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse 

și de evenimente catastrofale”, cu un buget alocat de 13,7 milioane euro, 

 - sM 7.4, “Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale, și a infrastructurii aferente” , cu un buget alocat de 13,8 milioane euro,  

 S-a modificat şi submăsura sM 1.2, “Sprijin pentru activități demonstrative și de 

informare - acțiuni de informare pentru fermieri”, prin introducerea unor activităţi de 

informare şi demonstrative privind normele de biosecuritate care vizează exploataţiile 

agricole expuse riscului apariţiei unor focare de boală.  
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16. POLITICI DE MEDIU.  APELE ŞI PĂDURILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru înlăturarea efectelor fenomenelor extreme (inundaţii, furtuni etc.) în cadrul 

programului de prevenire şi gestionare a inundaţiilor şi al programului de reducere a 

riscului la inundaţii, s-au derulat atât acţiuni de ordin legislativ, cât şi activităţi în scopul 

prevenirii acestui gen de calamităţi naturale, după cum urmează: 

 

În cadrul Programului de prevenire a inundaţiilor, realizat în cursul anului 2018, s-au derulat 

următoarele activităţi: 

 Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență(CMSU) a elaborat și aprobat Raportul 

privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundațiilor din perioada septembrie-noiembrie 2017, Raportul privind 

efectele inundațiilor produse în 2017 și Regulamentul privind gestionarea situațiilor de 

urgență generate de fenomene hidro-meteorologice periculoase având ca efect 

producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, 

conform prevederii HG nr. 557/2016; 

 S-au aprobat Planurile județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor 

accidentale și Planurile bazinale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei 

hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale, cu termen 

de valabilitate 2018-2021;  

 In data de 11.04.2018 s-a semnat contractul pentru servicii de asistență tehnică pentru 

pregătirea aplicației de finanțare a documentației suport – a proiectului "WATMAN – 

Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor", Etapa a 2-a, cu 

finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Proiectul prevede în această etapă reabilitarea sistemului național de comunicații al 

Administrației Naționale "Apele Române", precum și dezvoltarea și reabilitarea 

sistemului existent de alarmare a populației.  

Principalele realizări 

 

 Au fost realizate lucrări de prevenire, de înlăturare a efectelor inundațiilor și  de 

asigurare a surselor de apă reprezentând 190 de obiective de investiții cu o valoare 

realizată de 183,805 mil lei. Astfel au fost puse în funcţiune următoarele capacităţi 

114,449 km de amenajări de albie, 98,107 km de consolidări de mal și 40,874 km de 

diguri.  

 

 În cadrul măsurii Minim 6.000 de hectare împădurite au fost realizate lucrări de 

împăduriri pe o suprafață de 7.683 ha în fondul forestier proprietate publică a statului, 

proprietate publică a UAT și proprietate privată. 

Pentru consolidarea plantațiilor realizate în anii anteriori s-au realizat completări 

curente pe suprafața de 2.928 ha și refaceri calamități pe suprafața de 224 ha. 
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Etapa I a proiectului "WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul 

Integrat al Apelor", s-a realizat cu finanțare din Fondul de Coeziune al Uniunii 

Europene  prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”2007-2013, s-a aplicat în 

cele 11 Administrații Bazinale de Apă Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, 

Argeş-Vedea, Buzău-Ialorniţa, Siret-Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral și a avut 2 mari 

obiective de investiții: 

- Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice 

- Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale 

 Permanent au loc acțiuni de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă, 

precum și realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor în localități, în vederea 

asigurării secțiunilor de scurgere a apelor mari.  

 în cadrul acestui program s-au realizat lucrări de modernizare pentru 11 bazine 

hidrografice, şi anume: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, 

Buzău-Ialomiţa, Siret-Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral. Aceste lucrări au constat în 

instalare de echipamente de monitorizare pentru infrastructura de management al apelor 

şi implementarea unui sistem de alarmare în zonele inundabile. 

În cadrul Programului de reducere a riscului la inundaţii s-au finalizat, în 2018, 

40,874 km de diguri, 98,107 km consolidări de maluri şi 114,449 km amenajări de albie 

de râu, cu surse de la bugetul de stat, din credite rambursabile BDCE, dar şi din fonduri 

proprii de la Apele Române.  

În cadrul lucrărilor de prevenire, de înlăturare a efectelor inundațiilor și  de 

asigurare a surselor de apă, au fost alocate resurse financiare pentru realizare 

lucrări la: 

 190 de obiective de investiții, din care:  

 161 obiective finanțate de la bugetul de stat la care au fost realizate lucrări de 75,98 

mil lei,  

  29 obiective de investitii promovate in regim de urgenta prin HG nr.516 si 582/2018, 

in valoare de 116.125 mii lei, care s-au finalizat cu o valoare de 107,837 mil lei. 

Valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru cele 190 obiective de investiții a 

fost de 185,322 mil lei, valoarea realizată fiind de 183,805 mil lei, reprezentând un 

procent de 99,10%. 

 17 obiective de investiții finanțate din credit BDCE și cofinanțate de la bugetul de 

stat, la care au fost realizate lucrări de 28,321 mil lei, reprezentând 98,6% din bugetul 

aprobat pentru 12 luni; 

 Obiective finanțate din surse proprii ANAR la care au fost realizate lucrări în valoare 

de 171,977mil lei. 

Ministerul Apelor și Pădurilor a pus în funcțiuneprin Administrația Națională ”Apele 

Române” (ANAR), în 2018, lucrări în valoare totală de 560,013 mil lei, acestea reprezentând 

253,43 de km de lucrări (amenajări, consolidări, îndiguiri). Astfel, s-au pus în 

funcțiune114,449 km de amenajări de albie, 98,107 km de consolidări de mal și 40,874 km 

de diguri. Lucrările care au fost finanțate de la bugetul de stat au valoarea de 375,686 mil 

lei, cele din surse proprii ale ANAR au valoarea de 72,216 mil lei și iar cele din împrumut 

extern(BDCE), 112,111 mil lei. 
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Au fost finalizate 96 de obiective de investiții în anul 2018, pentru care s-a alocat în cursul 

anului suma totală de 191,042 mil lei, din care 127,682mil lei de la bugetul de stat, 61,725 

mil lei din venituri proprii ANAR și 1,635 mil lei dincredit extern rambursabil. 

Poate fi remarcat faptul că în cadrul proiectului Amenajare râu Cracău, la Slobozia, în județul 

Neamț, lucrarea a prevăzut și execuția a două poduri, iar albia acestui curs de apă a fost 

deviată pe o lungime de peste 5.000 de metri. 

Un alt fapt deosebit este realizarea a trei subtraversări, în cadrul proiectului Amenajare râu 

Vișeu, aval confluența râu Vaser, în Vișeu de Sus, Maramureș. 

Au fost dedicate Centenarului Marii Uniri  următoarele obiective de investiții: 

 În iunie, au fost puse în funcțiune și transferate în administrarea primăriilor sisteme de 

alimentare cu apă a localităților Ceatalchioi, Pătlăgeanca și Periprava, investiții în 

valoare de 27.052 mii lei  

 Cele trei obiective sunt ultimele din cadrul programului de investiții „Alimentări cu 

apă a localităților Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Pătlăgeanca, 

Periprava, Tudor Vladimirescu, din Delta Dunării” proiect în valoare de 5,8 mil 

euro. Astfel, peste 1.000 de locuitori ai celor trei localități vor avea acces la apă curentă, 

într-o zonă izolată din Delta Dunării, pe brațul Chilia, la granița României cu Ucraina 

 acumularea permanentă la Mihoieşti/Alba, investiţie în valoare de 73,8 millei 

 amenajare la Valea Mideş, confluenţă Beliu – Sat Secaci, judeţul Arad, investiţie în 

valoare de 21,8 millei, pentru o capacitate de 9,9 km albie 

 amenajare la Valea Nimăieşti, judeţul Bihor, investiţie în valoare de 21,3 millei, pentru 

o capacitate de 15m albie reprofilată, 2,3 km zid sprijin şi 6,7 km consolidare mal. 

S-au derulat proiecte cu finanțare europeană pentru reducerea riscului la inundații 

după cum urmează: 

 a fost demarat, la 1 iunie 2018, în cadrul programului de reducere a riscului de inundaţii,  

proiectul „de restaurare a luncii fluviului de-a lungul fluviului Dunărea şi a 

afluenţilor”, denumit DANUBE  FLOODPLAIN, avându-se în vedere refacerea 

capacităţii de stocare a apei în zonele inundabile pe toată lungimea fluviului Dunărea, 

redarea funcţiilor ecologice şi maximizarea beneficiilor aduse de ecosistemele prezente. 

Proiectul are ca scop promovarea unor abordări comune de către toate ţările dunărene, 

din fondurile Programului INTERREG V-B DANUBE al UE, componenta Programului 

Transnaţional pentru Dunăre 2014 – 2020. Proiectul se referă la consolidarea 

managementului transnaţional al apei şi prevenirea riscurilor la inundaţii, fiind 

coordonat de „Apele Române”şi va fi implementat de 18 parteneri de proiect şi 4 

parteneri asociaţi, reprezentând instituţii din domeniul gospodăririi apelor din 10 ţări cu 

deschidere la bazinul Dunării. Din valoarea totală a proiectului de 3.672.655,88 euro, 

bugetul alocat României este de 621.455 euro, din care 85% sunt fonduri europene şi 

15% cofinanţare naţională. La proiect participă din România: 

 Administrația Națională "Apele Române" -ca Lider de proiect; 

 Ministerul Apelor și Pădurilor;  

 Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. 

Proiectul se va implementa în cadrul a 30 de luni,  având ca termen de finalizare 30.11.2020.  

 a fost finanţat, în cadrul programului de reducere a riscului de inundaţii, proiectul 

”JOINTISZA -  Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management 

a bazinelor hidrografice şi a planurilor de prevenirea riscului la inundaţii pentru 

îmbunătăţirea stării apelor în  Bazinul Tisei. Proiectul este intitulat JOINTISZA şi este 

finanţat prin Programul INTERREG V-B al UE, componenta Programului 



216 

 

Transnaţional pentru Dunăre 2014 – 2020, axa prioritară 2. Prinicipalul său scop constă 

în îmbunătăţirea planificării managementului apelor şi al prevenirii riscului la inundaţii, 

precum şi a acţiunilor necesare pentru următorul ciclu de planificare la nivelul bazinului 

hidrografic, în conformitate cu legislaţia UE. Valoarea totală a proiectului este de 

2.254.127 euro, din care 446 mii euro revin partenerilor din România: Ministerul Apelor 

și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române", Institutul Național de Hidrologie 

și Gospodărire a Apelor. Proiectul reuneşte 17 parteneri din 5 ţări: România, Ungaria, 

Serbia, Slovacia şi Ucraina, ceîmpart apele bazinului hidrografic Tisa, care lucrează 

împreună pentru dezvoltarea unui Plan actualizat de Management Integrat al Bazinului 

Hidrografic Tisa.  

 

Programul Operațional Infrastructură Mare(POIM) 2014-2020 

 235.762.059 euro alocați pentru  ”Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

a prevenirii și a gestionării riscurilor” 

- Pentru  reducerea efectelor și a pagubelor asupra  populației cauzate de 

fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 

climatice au fost propuse pentru finanțare 49 proiecte de investiții, dar la prima 

evaluare au fost selectate 15.  

-  În prezent, au fost atribuite 10 contracte  de asistență tehnică pentru pregătirea 

de proiecte (consultanța în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate și a 

documentației,  pentru aprobarea cererilor de finanțare),  pentru 2 proiecte 

procedura de licitaţie este în derulare,  pentru un proiect valoarea de licitație fiind 

subevaluată,  nu s-a prezentat nimeni la licitație iar procedura de licitaţie nu a mai 

fost reluată.  

 3.560.650  euro, fără TVA, au  fost alocate în cadrul aceluiași program de finanțare, 

pentru două obiective de investiții aferente POIM 2007-2015 

  Fazarea proiectului ”Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul 

hidrografic Prut – Bârlad”, în valoare de  1.438.070 euro, fără TVA;  

  Fazarea proiectului ”Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat 

al apelor - Etapa I”, în valoare de  2.122.580 euro, fără TVA. 

 752.000.000 euro,  fără TVA, alocare pentru ”Reducerea  eroziunii costiere Faza 

II (2014-2020 ). 
În  anul 2018, s-au realizat activități în cadrul procedurii de atribuire pentru următoarele 

contracte:  

 proiectare-execuție Lot 1 - Protecția și reabilitarea Litoralului românesc în zona 

Stăvilarelor Edighiol și Periboina.  Procedura este în evaluare Propunere Tehnică. 

Termen finalizare: ianuarie 2019. 

 în baza programului Protecția și reabilitarea Litoralului românesc s-au realizat 

activități pentru proiectare-execuție aferente Lotului 2 – zona Mamaia, Lotului 3 – 

zona Tomis(Cazinou), Lotului 4–zona  Agigea și Lotului 5 – zona Eforie. Procedura 

este în evaluare Propunere Tehnică. Termen finalizare: Martie 2019 

 Pentru Reducerea eroziunii costiere Faza II, s-au desfășurat activități în vederea 

atribuirii serviciilor de asistență tehnică  pentru supervizarea  lucrărilor din cadrul proiectului, 

de consultanță  în domeniul managementului execuției investiției, de publicitate și comunicare, 

de audit financiar și de  achiziție echipamente de monitorizare a țărmului. Termen semnare 

contracte: decembrie 2019. 
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Este în pregătire diferența de 31 de proiecte propuse pentru finanțare prin POIM 2014-

2020, pentru a suplimenta programul de finanțare conform supracontractării în procent 

de 200% față de valoarea alocată în Etapa 1. 

Au fost transmise la AM POIM fișele de proiect pentru cele 30 de proiecte propuse pentru 

finanțare (conform supracontractării) prin POIM 2014-2020. 

  Referitor la măsura suplimentară „Controlul integrat al Poluării cu Nutrienți”, au 

fost realizate următoarele activităţi: 

Se derulează etapa de Finanțare Adițională a Proiectului ”Control Integrat al Poluării cu 

Nitraţi”. 

50 milioane euro, din care 48 milioane euro împrumut acordat de Banca Mondială, au 

fost alocate pentru constituirea unor facilități comunale de colectare și depozitare a 

gunoiului de grajd și promovarea măsurilor de reducere a poluării cu nutrienți a apelor. 

S-au realizat următoarele activități:  

  Programul Competitiv  de Finanțare (30 mil euro)  pentru  platforme comunale de colectare 

și depozitare a gunoiului de grajd/sisteme de compostare. 

 A fost lansat  apelul de depunere a  Notelor Conceptuale cu termen 30.07.2017. S-au 

depus  și  evaluat 173 de Note Conceptuale, și din care s-au selectat 97 de sub-proiecte: 

- 92 investiții în platforme pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd; 

 - 4 stații de compostare; 

 - 1 perdea forestieră.   

 A fost lansat apelul pentru depunerea Studiilor de Fezabilitate cu termen 31.10.2018. 

Stadiul actual: din cele 97 de sub-proiecte selectate la faza de Notă Conceptuală, până 

la termenul limită s-au depus un număr de 86 SF-uri pentru construcția de platforme 

comunale pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd și 3 SF-uri pentru stații de 

compostare. Din acest total de  89 SF-uri depuse, pentru un număr de 12 s-au semnat 

contractele de finanțare, pentru alte 24 SF-uri s-a aprobat finanțarea (urmează avizarea în 

Comisia Tehnico-Economică și apoi semnarea contractelor de finanțare), iar restul de 53 

SF-uri se află în proces de evaluare.  

 A fost lansat apelul de sub-proiecte pentru echipamente asociate platformelor de 

colectare și management al gunoiului de grajd existente și funcționale.  

Stadiul actual: s-au depus 11 aplicații pentru furnizarea de echipamente necesare 

întăririi gradului de operare al facilităților deja existente, din care au fost selectate 10 

aplicații de finațare. Au fost semnate contractele de finanțare cu cei 10 beneficiari, s-a 

derulat licitația (0.78 mil euro), Contractele de furnizare a echipamentelor au fost semnate, 

urmând ca livrarea să se efectueze la finalul lunii martie 2019. 

 ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru 

Vechi,  Stăncești şi Zahanaua, judeţul Prahova” și contractul de supervizare pentru această 

investiție (valoare 2,2 mil euro). 

Capacități:18 Km rețea + 734 racorduri + 3 stații de pompare + o stație de epurare.  

Stadiul actual: contractul se afla în implementare, stadiul fizic fiind de aproximativ 100%, iar 

cel valoric de cca. 97%.  

Termen de execuție:31.12.2018.  
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 S-au livrat 176 de moriști hidrometrice pentru întărirea capacității ANAR de monitorizare 

a cantității apelor, în luna septembrie 2018 realizându-se instruirile necesare utilizării acestora 

(2,40 mil euro);  

 S-au contractat și s-au livrat 8 gaz-cromatografe pentru laboratoarele de determinare a 

calităţii apei ale ANAR (0,28 mil euro);  

 Se afla în procedură de achiziție pentru ANAR o instalație de foraj pentru piezometre, 

pentru extinderea rețelei de monitorizare a apelor subterane  (0,4 mil euro);  

 Pe data de 14 decembrie 2018 s-au semnat 3 contracte (pentru 3 macro-regiuni care acoperă 

întreaga țara) pentru realizarea Rețelei naționale de transfer de cunoștințe și asigurarea de sprijin 

pentru demonstrații desfășurate în cadrul fermelor, pentru a îmbunătăți respectarea, adoptarea 

și controlul codului de bune practici agricole pentru a reduce poluarea cu nutrienți (2,4 mil 

euro);  

 S-a realizat licitația și în data de 23 octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru “Servicii 

de consultanță pentru realizarea unei campanii de informare publică referitoare la promovarea 

celor mai bune practici și a instrumentelor financiare pentru conformarea la cerințele Directivei 

Nitrați”, termen de implementare 42 luni (1,35 mil euro); 

 S-a realizat licitația și s-a semnat Contractul pentru servicii de consultanță pentru 

reactualizarea Codului de bune practici agricole și a Programelor de acțiune pentru reducerea 

poluării cu nitrați. Perioada de derulare a contractului este 19 noiembrie 2018 – 19 mai 2019. 

Valoarea contractului este de (0,083 mil euro); 

 Se află în implementare (stadiu 30%) Contractul pentru Servicii de consultanță pentru 

identificarea de soluții sustenabile pentru operarea investițiilor realizate (0,2 mil euro);  

 S-a contractat și se află în implementare contractul ”Servicii de consultanță pentru 

realizarea de anchete sociale pentru evaluarea impactului proiectului la începutul, la jumatatea 

și la finalul perioadei de implementare” (0,24 mil euro). 

Păduri 

 

Strategia Forestieră Națională 2018-2027 

 În anul 2018 au fost efectuate demersurile privind achiziția serviciilor pentru elaborarea 

Raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și asigurare asistență tehnică/consultanță. 

 

Siguranţă, transparenţă și eficienţă în asigurarea trasabilităţii materialelor lemnoase 

 

 În anul 2018, având ca scop reducerea tăierilor ilegale, s-au desfășurat activități pentru 

dezvoltarea Sistemului Național Integratde Urmărire a Trasabilității Materialelor 

Lemnoase (SUMAL), de către specialiștii Ministerului Apelor și Pădurilor și cei ai Serviciului 

Român de Telecomunicaţii Speciale (STS).  

 

Dezvoltarea programului SUMAL 

 În anul 2018, în vederea creşterii gradului de siguranţă în ceea ce priveşte buna 

administrare şi exploatare a  pădurilor  au fost create bazele unui nou sistem de urmărire a 

materialelor lemnoase (SUMAL) astfel încât să se poată  urmări circulaţia materialelor 

lemnoase, din pădure și până în depozitele finale, cu un grad de precizie foarte mare.  

 

Dronă pentru monitorizarea fondului forestier naţional 
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 În anul 2018  au fost achiziţionate o dronă şi un GPS de ultimă generaţie în vederea dotării 

Direcţiei de Control  din cadrul Ministerului Apelor şi  Pădurilor pentru creşterea eficienţei 

activităţilor  de monitorizare a fondului forestier naţional. Filmarea din dronă va permite 

identificarea terenurilor ocupate ilegal  din fondul forestier  sau a  suprafeţelor de pădure tăiate 

ilegal, precum şi monitorizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor. 

“Scutul Pădurii” - cooperare în vederea protejării fondului forestier naţional 

 În anul 2018 a fost aprobat Planul de Acțiuni “Scutul Pădurii” de către Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului și Agenția Națională de 

Administrare Fiscală.  

 Planul presupune acţiuni comune de protejare a fondului forestier naţional în coordonarea 

unui grup de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Mediului şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  

Analiză şi gestionarea informațiilor privind resursele forestiere ale României 

 În anul 2018 a fost finalizat ciclul II al Inventarului Forestier Național (IFN). 

 Totodată a fost întocmită Nota de fundamentare și a fost elaborat Caietul de sarcini privind 

achiziția serviciilor necesare realizării Ciclului III al al Inventarului Forestier Naţional. 

Grijă faţă de pădurea de mâine – 6.000 ha împădurite  

 În cadrul măsurii Minim  6.000 de  hectare împădurite au fost realizate lucrări de împăduriri 

pe o suprafață de 7.683 ha în fondul forestier proprietate publică a statului, proprietate  publică 

a UAT  și proprietate privată.  Pentru  consolidarea plantațiilor realizate în anii anteriori s-au 

realizat completări curente pe suprafața de 2.928 ha și refaceri calamități pe suprafața de 224 

ha. 

 A fost împădurită o suprafață de peste 30 ha în cadrul Programului “Pădurea Centenar”.  

Acest obiectiv este dedicat Centenarului Marii Uniri. 

 Sprijin financiar acordat proprietarilor de păduri aflate în ariile protejate în valoare de 23,44 

de milioane de lei. 

  Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în 

arii naturale protejate. În anul 2018 s-au decontat de la bugetul de stat sume în valoare de 23,44 

mil lei, din care 7,43 mil lei restanțe din anul 2017 și 16,01 mil lei aferente anului 2018.  

 Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent nu este asigurată 

administrarea/serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile forestiere la care nu se cunosc 

proprietarii. În anul 2018 s-au decontat de la bugetul de stat sume în valoare de 6,046 mil  lei 

pentru o suprafață de 103.610 ha. 

 A fost modificată Hotărârea Guvernului 616/2015 pentru prelungirea termenelor de 

realizare a proiectelor incluse în acesta până în anul 2020. În această hotărâre de Guvern a fost 

inclus și Studiul pentru elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea și combaterea 

deșertificării și degradării terenurilor 2019-2030. 

 

 

 

 

 

Susţinerea realizării de perdele forestiere  
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 A fost modificată Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, pentru 

facilitarea exproprierii terenurilor necesare realizării Sistemului național de perdele forerstiere 

de protecție.  

 Au fost actualizate prin Ordonanța de urgență nr. 65/2018 amplasamentele necesare 

realizării perdelelor forestiere de protecție de-a lungul Autostrăzii A2, în urma realizării 

studiilor de fezabilitate.  

 Au fost aprobate  trei hotărâri ale  Guvernului pentru exproprierea unor terenuri agricole în 

suprafață de 87,6 ha pe care urmează să se realizeze perdele forestiere de protecție.  

 S-au plantat perdele forestiere de protecție pe 8,2 ha de teren.  

Paza pădurilor 
 Cu ocazia verificărilor privind respectarea regimului silvic au fost înaintate documentaţii 

organelor de cercetare penală ca urmare a identificării unor fapte care pot fi calificate ca 

infracţiuni, după cum urmează: 

 8 privind reducerea suprafeţei fondului forestier naţional; 

 8 privind tăierea fără drept de arbori; 

 1 privind nerespectarea obligaţiei de regenerare în termen de cel mult două sezoane de 

vegetaţie (art. 30, alin. (1), Lg. 46/2008); 

 2 privind folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept sau cu nerespectarea 

reglementărilor specifice în vigoare; 

 4 pentru furt de arbori; 

 

 Au  fost aplicate un număr total de 29 sancțiuni contravenționale cu o valoare a amenzilor 

de 98.000 lei și  s-a confiscat valoric volumul  de 372,6 mc cu  contravaloarea materialelor 

lemnoase de 53.463,1 lei, calculată conform Listei prețurilor de referință stabilită pentru anul 

2018. 

 Au fost soluționate 5442 solicitări transmise pe adresa de mail: 

serviciul.sumal@map.gov.ro 

Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România 

 A fost publicat pe site-ul web al Ministerului Apelor și Pădurilor – Catalogul pădurilor 

virgine actulizat, valabil la data de 24 octombrie 2018. De asemnea, a fost publicată harta 

pădurilor virgine în format GIS. 

 La data de 24 octombrie 2018, în Catalog este înscrisă o suprafață totală de 5.898,92 ha 

păduri virgine și 15.192,6 ha păduri cvasivirgine. 

 În ultimii doi ani au fost introduse în catalog 3.330 ha de păduri virgine și 4.867 ha de 

păduri cvasivirgine. 

Codul silvic 

 lemn de foc pentru populaţie 

 lemn de lucru pentru industrie 

 proceduri clare de urgentare a recoltării celor 2 milioane mc de produse accidentale 

nerecoltate în anii anteriori 

 În anul 2018 a fost modificat și completat Codul silvic. Modificările și completările  au 

fost realizate în vederea facilitării accesului la lemnul destinat încălzirii locuințelor provenit din 

fondul forestier proprietate publică.  

mailto:serviciul.sumal@map.gov.ro
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 În vederea punerii în aplicare a unor modificări și completări aduse Codului silvic a fost 

elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 715/2017 

privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din proprietatea publică.  

Proiectul de act normativ se află pe circuitul de avizare externă. 

 Operaţionalizarea Codului silvic prin elaborarea legislaţiei subsecvente, după cum 

urmează: 

 Ordin al ministrului apelor și pădurilor 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea 

categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei și a Metodologiei 

privind aprobarea depășirii posibilității /posibilității anuale în vederea recoltării produselor 

accidentale . 

Au fost reglementate următoarele aspecte  privind simplificarea procedurilor de recoltare a 

produselor accidentale: 

- situațiile pentru care se aprobă modificarea prevederilor stabilite pentru amenajamentul 

silvic;  

- procedura de stabilire a compoziției de regenerare în situația în care arborii afectați de 

factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață 

mai mare de 0,5 ha; 

- competența de aprobare a modificării amenajamentului silvic;  

- partizile constituite din produse accidentale, care fac obiectul modificării prevederilor 

amenajamentului silvic pot fi autorizate spre exploatare în baza avizului favorabil al gărzii 

forestiere competente teritorial,  comunicat ocolului silvic  care asigură administrarea/ 

serviciile silvice în termen de maxim 20 de zile de la notificare.  

- încadrarea prin amenajamentul silvic a pădurilor în grupe, subgrupe şi categorii 

funcţionale;  

- procedura și documentația de schimbare a categoriei de folosință forestieră;  

- procedura și documentația de schimbare a destinației terenurilor care au altă destinație, în 

cea forestieră  

 Ordin al ministrului apelor și pădurilor nr. 767/2018 privind aprobarea Procedurii de 

aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită 

din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului 

forestier naţional și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din 

fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din 

vegetația forestieră din afara fondului forestier.  

 Ordinul nr. 797/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de 

serviciu și a insemnelor distinctive ale personalului silvic; 

 Ordinul nr. 946/2018 pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din 

industria mobilei; 

  Ordinul nr. 1084/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și 

modalitățileprivind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - 

vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din 

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități 

administrativ-teritoriale; 
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  Ordinul nr. 1103/2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele 

silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările 

silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție; 

  Ordinul nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea 

şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare 

forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră; Ordinul nr. 

1112/2018 pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al 

ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a 

procedurii  de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor  acestora; 

  Ordinul nr. 1165/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul 

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentrucompletarea Metodologiei 

privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și 

structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul 

ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014; 

Domeniul Cinegetic 

Pentru planificarea, organizarea, coordonarea şi gestionarea  domeniului cinegetic au fost 

aprobate următoarele acte normative: 

 Ordinul  ministrului(OM) nr. 46/29.01.2018 pentru aprobarea Procedurii operaționale 

privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice;  

 OM nr. 146/20.02.2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea, 

organizarea și practicarea vânătorii aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale 353/2008;  

 OM nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora 

și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România;  

 OM nr. 524/08.05.2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 540/2009, pentru aprobarea modelului de 

proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul 

cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;  

 OM nr. 405/13.04.2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior 

(Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2018-15 februarie 2019; 

 OM nr. 540/15.05.2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună 

de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 

mai 2018 – 14 mai 2019;  

 OM nr. 627/13.06.2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la OM al ministrului 

agriculturii, alimentaţiei și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării 

fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice.  

 OM nr. 827/23.08.2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine 

africane. 

 OM nr. 1133/06.12.2018 pentru prelungirea cu 60 de zile a termenelor stabilite la art. 

3și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor 

măsuri pentru combaterea pestei porcine africane 

 A fost elaborat, aflându-se în procedură de avizare, proiectul de HG privind modalitatea 

de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.  

407/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Au fost inițiate procedurile pentru contestarea, conform prevederilor art. 6 alin. (6) din 

HG nr. 1679/2008, a 121 decizii de aprobare a proceselor verbale de constatare și evaluare a 

pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic; 

 Au fost analizate 514 solicitări formulate de gestionarii fondurilor cinegetice pentru 

prelungirea valabilității contractelor de gestionare de la 10 ani la 16 ani, fiind emis acordul 

MAP pentru prelungirea a 1.620 contracte de gestionare. 

În cadrul activității de control silvic și cinegetic au fost aprobate 19 rapoarte de control.  

Alte activități: 

   Vizite de lucru întreprinse în peste 20 de județe ale țării 

- deplasare în zonele calamitate pentru a coordona echipele ANAR implicate în  

intervenții necesare consolidării sau refacerii lucrărilor hidrotehnice, pentru protecția 

populației și bunurilor acesteia; 

- evaluarea în teren a distrugerilor produse de inundații, pentru a lua măsuri imediate de 

refacere a construcțiilor hidrotehnice avariate; 

- întâlniri cu autoritățile locale județene și comunale, precum și cu silvicultorii, pentru a 

lua cunoștință de problemele cu care se confruntă pe domeniile de activitate aflate sub 

coordonarea MAP; 

- conferințe de presă organizate la sediile prefecturilor sau consiliilor județene 

- Inițierea și coordonarea acțiunii de ecologizare a Lacului Izvorul Muntelui, în zona 

Barajului Bicaz și a viaductului Poiana Largului, operațiuni care au dus la 

colectarea a aproximativ 250 de tone de deșeuri plutitoare; 

 Întâlniri de lucru cu parteneri externi, atât în țară cât și în străinătate, având în 

vedere angajamentele pe care România le are la nivel internațional, dar și pregătirea 

preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către țara noastră, în 2019, pe 

domeniile aflate în responsabilitatea MAP. 

 Concluzii 

 Ministerul Apelor și Pădurilor a îndeplinit în cea mai mare parte măsurile asumateprin 

Programul de guvernare, dar totodată a fost profund implicat și în rezolvarea situațiilor 

neprevăzute apărute ca efect a calamităților naturale înregistrate în anul 2018. 

 

 

 

 

 

 



224 

 

17. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 

 

 în cursul anului 2018 asigurarea securităţii energetice naţionale, unul dintre cele mai 

importante obiective ale dezvoltării durabile, a fost prioritatea de bază a activităţii în domeniul 

energiei. În acest scop au fost întreprinse măsuri organizatorice precum: 

 a fost finalizată Strategia energetică a României pentru perioada 2018- 2030, orizont 

2050; 

 în cadrul Planului Național de Investiții în energie s-au derulat următoarele activități: 

 - ,,reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit”  Sucursala Electrocentrale 
Ișalnița, Complexul Energetic Oltenia; 

 - ,,reabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330MW, pe lignit” – Sucursala 
Electrocentrale Rovinari); 

 - ,,ciclu combinat cu turbine pe gaz” beneficiarRomgaz; 

 - ,,ciclu combinat cu turbină pe gaz” – CECC Brazi, beneficiar Societatea OMV 
Petrom. OMV Petrom a făcut cerere de finanțare nerambursabilă de 408.425.048,10 lei); 

 - s-a deblocat investiției de la Paroșeni (desulfurare și un sistem de depozitare a 
zgurii și cenușii) prin plata TVA restantă și a unor lucrări de construcții - montaj; 

 - au fost aprobate trei cerei de rambursare la următoarele societăți: Complexul 
Energetic Oltenia, în valoare de 39, 2 milioane lei, Romgaz 21 milioane lei, iar pentru 
compania OMV Petrom a fost luată decizia privind avizarea plății (OMV cere plata a 90, 8 
milioane euro) ca urmare a realizării investițiilor privind reducerea emisiilor de CO2; 

 obiectivul privind ponderea energiei regenerabile de 43% din total producție, a fost 

atins în acest an; 

 o serie de investitori din țară (Romgaz, Electrica SA, Hidroelectrica) dar și din afară ei 

(Corea de Sud, Japonia, Quatar, Israel) și-au exprimat interesul pentru construcția unei 

capacități energetice noi, în ciclu mixt pe gaze, de 400 MW, la Sucursala 

Principalele realizări: 

 Legea Off-shore 

 CE Hunedoara grup energetic Paroşeni 

 Revizii şi retubare la Cernavodă 1 şi 2 

 Atingerea în 2020 a procentului de 43% a energiei electrice din surse regenerabile 
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Electrocentrale Mintia din cadrul CEH. Romgaz a demarat procedura de achiziții în 

vederea realizării unui studiu de fezabilitate; 

 a fost lansat proiectul „Sunliquid”, desfășurat în Podari, Craiova. Planul prevede 

construcția unei fabrici de bioetanol cu o capacitate de 50.000 de tone pe an și totodată, 

în faza de construcție vor fi create aproximativ 800 de locuri de muncă; 

 pentru Centrala Hidroelectrică Tarnița - Lăpuștești sunt în curs de analiză opțiunile 

privind realizarea proiectului luând în considerare includerea acesteia în Lista 

proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat 

public privat de către Comisia Națională de Strategie ți Prognoză conform HG 

643/2018; 

 constituirea şi începerea activităţii grupului de lucru pentru coordonarea elaborării 

Planului Naţional Integrat pentru Energie şi Schimbări Climatice; 

 De asemenea au fost elaborate/publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative: 

 a fost adoptată Legea 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 

 a fost adoptată Legea Offshore, care stabilește criteriile extracției gazelor naturale din 

perimetrele din Marea Neagră și crează premisele exportului de gaz românesc în 

regiune; 

 a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de 

introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de 

monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor 

de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; 

 a fost adoptată Hotărârea nr. 122/2018 privind înscrierea bunurilor imobile aflate în 

administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes național "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de 

aducțiune a sondei 15 Bilciurești", județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului; 

 Hotărârea 638/2018, pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, 

pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale Consolidarea 

sistemului de transport din Romania, între Onești – Isaccea și inversarea fluxului la 

Isaccea “ – Etapa I; 

 Legea 193/2018, CNU a dobândit dreptul exclusiv de a furniza servicii de calificare, 

depozitare și prelucrare a octodoxitului de uraniu, necesar funcționării reactoarelor de 

tip CANDU; 

 CNMAG a obținut autorizația CNCAN de a realiza produse și servicii destinate 

instalaților nucleare; 

 a fost adoptată Hotărârea nr. 795/2018 privind aprobarea Planului de urgență pentru 

gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau 

produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală; 

 a fost adoptată Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru 
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stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie și pentru modificarea unor acte normative; 

 Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore; 

 Legea 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare; 

 a fost selectat consultantul pentru realizarea evaluării de mediu în vederea elaborării 

proiectului de lege pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003; 

 a fost elaborat şi pus în dezbatere publică un proiect de lege pentru reglementarea 

sistemului de redevenţe pentru concesionarea resurselor minerale, petroliere şi 

hidrominerale; 

 prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 22/2018. s-a aprobat Regulamentul privind 

accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale; 

 Hotărârea nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică 

pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul 

transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și a fost înființat 

Consiliul interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili 

alternativi; 

 Hotărârea 828/2018 privind stabilirea stocurilor minime și aprobarea modului de calcul 

al stocurilor de urgență pentru țiței și produse petroliere. Acest act normativ transpune, 

la nivelul legislației naționale, prevederile Directivei 2009/110/CE; 

 Hotărârea nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea 

închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic 

Hunedoara - S.A. pentru anul 2018. 

 Hotararea de Guvern nr. 664/29.08.2018 privind aprobarea unor masuri pentru 

realizarea stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic national in ceea ce 

priveste combustibilul lignit, prin care s-a aprobat activarea si utilizarea partiala a 

depozitului Rosia, din cadrul Exploatarii Miniere de Cariera Rovinari din cadrul 

Societatii Complexul Energetic Oltenia – S.A., incepand cu data de 1 septembrie 2018 

si pana la data de 15 martie 2019; 

 Hotărârea nr. 683/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor 

pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care 

beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine 

Valea Jiului - S.A. 

 a fost elaborat și pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea 
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în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane 

tone/an"; 

 Pregătim continuu noi generații de energeticieni români – învățământ dual în energie; 

 Astfel la Complexul Energetic Oltenia: 

- au fost încheiate 6 contracte de parteneriat cu Licee și Colegii care practică 

învățământul dual din județul Gorj; 

- s-a deschis a prima clasă profesională în sistem dual finanțată de E-Distribuție 

Muntenia în parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic din București; 

- au fost înființate clase profesionale pentru minerit și energie în județul Gorj, 

aproximativ 150 de elevi au început studiile; 

- s-a demarat prin Electrica SA un proiect de recrutare de tinere talente; 

- s-a demarat un proiect prin care CEO va avea un sistem de burse pentru studenții 

din cadrul Universității Politehnice Timișoara, urmând ca bursierii să fie angajați în 

sistem; 

- oferta companiilor subordonate Ministerului Energiei privind stagiul de practică al 

elevilor din învățământul profesional în sistem dual totalizează aproximativ 350 de 

locuri, dintre care 200 la Complexul Energetic Oltenia și până la 100 la 

Hidroelectrica; 

 Autorităţile locale devin actor cheie al procesului de tranziţie al sectorului energetic precum 

şi cele de redesenare a politicilor energetice la nivel naţional cât şi local. În acest sens s-a 

început implementarea OUG 61/2017 care reglementează transferul pachetului de acţiuni 

deţinut de către stat la unităţile producătoare de energie termică către autorităţile publice locale.  

 au fost finalizați pașii instituționali necesari fuziunii ELCEN-RADET. În 24 septembrie, 

creditorii ELCEN au aprobat planul de reorganizare al societății, urmând ca acesta să 

fie supus aprobării judecătorului; 

 revitalizarea energiei produsă pe bază de cărbune: 

 s-a prelungit perioada de acordare a ajutorului de stat pentru costuri excepţionale la 

SNIM până în anul 2021 (faţă de 2019), datorită prelungirii perioadei de ecologizare la 

minele Petrila, Paroşeni şi Uricani; 

 având în vedere faptul că resursele de cărbune sunt şi vor rămâne o componentă 

important a mixului naţional de resurse energetice, România a cerut Comisiei Europene 

prelungirea din 2021 până în 2024 a termenului până la care termocentralele pe cărbune 

se pot conforma noilor cerinţe europene de mediu; 

  după o investiție de 65,3 milioane de euro termocentrala Paroșeni funcționează 

respectând valorile de mediu impuse de legislația europeană. Prin această investiție, 
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termocentrala Paroșeni a fost dotată cu o instalație de desulfurare care elimină 94% 

dintre emisiile de SO2; 

 s-a aprobat memorandumul privind acoperirea costurilor cu certificatele de CO2 pentru 

Complexul Energetic Oltenia; 

 negocierile cu China Huadian Engineering CO. Ltd pentru grupul de 600 MW de la 

Rovinari sunt în curs, valoarea totală a proiectului este de 900 milioane euro; 

 consolidarea producţiei de energie nucleară,  

 în primele 11 luni ale anului 2018 energia nucleară a avut o pondere de 17,6% din totalul 

producţiei de energie electrică  

 în scopul prelungirii duratei de funcţionare a unităţii nr. 1 de la CNE Cernavodă cu 25-

30 de ani, s-a demarat efectuarea unui studiu tehnic care să confirme/infirme 

posibilitatea efectuării acestui deziderat; 

 continuă negocierile asupra Documentelor Investiției privind dezvoltarea, construirea, 

operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă cu compania chineză 

CGN; 

 extindere capacitate Compania Națională a Uraniului valoare investiție 22,5 milioane 

euro; 

 acordarea de burse studenților de la Universitatea Politehnică din București, din anii III 

și IV în funcție de necesitățile companiei; 

 În scopul creşterii potenţialului hidroenergetic s-au luat măsuri de finalizare a investiţiilor 

hidroenergetice aflate în derulare și anume: 

 investiție în valoare de aproape 24 de milioane de lei, care a vizat punerea în funcţiune 

a Hidroagregatului 1 al hidrocentalei Călimăneşti, amplasată pe râul Olt. Hidrocentrala 

a fost pusă în funcțiune în anul 1981 și este echipată cu două hidroagregate cu o putere 

instalată de 38 MW; 

 compania Hidroelectrica a pus în funcțiune în luna decembrie 2018, Hidroagregatul II 

de la Centrala Hidroelectrică Berești, județul Bacău, după efectuarea unor lucrări de 

modernizare, investiție a cărei valoare se ridică la suma de 18,2 milioane lei; 

 11.000 de locuințe vor fi conectate la rețeaua de electricitate printr-un program finanțat 

de SEE - Norvegia în care Ministerul Energiei este partener și care va avea un buget 

multianual de 50 milioane euro. 

 dezvoltarea rețelelor de transport de gaze reprezintă o prioritate la nivel național 

 s-a emis decizia exhaustivă pentru BRUA, ceea ce a făcut posibilă demararea lucrărilor 

la gazoduct pe teritoriul României întocmai cu calendarul stabilit împreună cu Comisia 

Europeană. BRUA este un gazoduct aprobat de Comisia Europeană care va traversa 

România, Bulgaria, Ungaria și Austria; 

 s-a emis decizia exhautivă pentru rețeaua de gaz Onești - Isaccea; 

 construcţia la noua centrală pe bază de gaze naturale de la Iernut a companiei Romgaz 

cea mai mare investiție în energie din ultimii 10 ani a atins pragul de 55% din execuție; 

 în scopul explorării/exploatării rezervelor probabile şi posibile s-au încheiat şi sunt în 

derulare acorduri/contracte între ANRM şi producătorii interni (Petrom şi Romgaz). În 
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baza acestora au fost continuate lucrările atât la zăcămintele onshore (Caragele), cât şi 

la cele offshore (Marea Neagră).   

 a fost recepționat în luna martie 2018, o investiție în rețeaua de conducte de gaze 

naturale aferentă depozitului de gaze Depomureș, din Târgu Mureș, investiție în valoare 

de 8,9 milioane lei; 

 KazMunayGas International (KMGI) și Societatea de Administrare a Participațiilor în 

Energie (SAPE), au semnat contractul de asociere prin care se înființează Fondul de 

Investiții în Energie româno-kazah; 

 Centenarul Luminii - Program privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 

pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și 

livrării surplusului în rețeaua națională. Lumină pentru 40.000 locuințe de români fără 

curent electric; 

 România a găzduit, în perioada 6-7 iunie 2018, în calitate de Președinte al Conferinței 

Cartei Energiei, a 29-a conferință sub egida acestei platforme de cooperare 

internațională în sectorul energetic. Țara noastră este primul stat membru al Uniunii 

Europene care a preluat președinția Conferinței Cartei Energiei. Evenimentul cu tema 

„Eficienţa energetică, o prioritate în combaterea sărăciei energetice şi asigurarea 

energiei pentru toţi”, la care au participat peste 100 de delegați din circa 20 de țări, a 

fost primul dintr-o serie de conferințe care vor fi organizate anul acesta de România în 

cadrul președinției Cartei. 
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18. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 

 

 

 Principiile unui transport puternic, european, aşa cum sunt evidenţiate şi în Master 

Planul pentru Sectorul Transporturilor trebuie să respecte:  

 asigurarea siguranţei şi securităţii pentru călători şi mărfuri, printr-un management de  

 calitate şi prin proceduri clare şi operaţionale;  

 creşterea beneficiilor pentru utilizatori, prin satisfacerea nevoilor de mobilitate şi 

transport, creşterea confortului, asigurarea serviciilor de urgenţă şi salvare în cazul 

catastrofelor naturale, accesibilitatea pentru persoanele vârstnice sau cu mobilitate 

redusă; 

 coeziunea şi conectivitatea regională, prin reducerea decalajelor dintre regiuni; 

 eficienţa, prin eliminarea blocajelor, interconectarea tuturor modurilor de transport, 

promovarea unui transport de bună calitate, aplicarea tehnologiilor inovatoare;  

 durabilitatea, prin promovarea transporturilor nepoluante si adoptarea de măsuri de 

evitare/ reducere a efectelor adverse, precum: emisii de poluanți în atmosferă, poluare 

fonică în zonele urbane și, pe rutele cu circulație intensă, poluarea apelor și a solului, 

Principalele realizări: 

 Total Km de autostradă recepţionaţi în 2018: 60 km, respectiv: 

 Loturile 3 şi 4 ale autostrazii Sebeş-Turda 

 Lotul Gilau - Nădăşelu, inclusiv podul peste Someşul Mic si sectiunile Ogra - Iernut si 

Ungheni - Ogra din Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj – Oradea 

 Sectorul de autostradă București - Ploiești, km 0+000 (Intersecție Petricani) - km 3+325, Nod 

Centură București și Nod Moară Vlăsiei  

 Finalizarea reabilitării Podurilor dunărene C.F. Cernavodă-Borcea 

 Varianta de ocolire Braşov 

 Varianta de ocolire Caracal 

 Varianta de ocolire Carei 

 Staţia de cale ferată Videle 

 Podul de cale ferată de la Mogoşoaia 

 Finalizarea modernizării podului de la Mărăcineni 

 Terminalul Multimodal Străuleşti, de pe magistrala 4 Metrou 

 Finalizarea echipamentelor de acces la metrou 

 Modernizarea parțială a pistei nr. 2 de la Aeroportul Henri Condă 

 Achiziţia, în leasing operațional,  a 2 aeronave Boeing pentru compania TAROM 
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impactul asupra peisajului și patrimoniului cultural, reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de ser. 

 În anul 2018 din fondurile europene s-au făcut cheltuieli autorizate în suma de 1.964 de 

milioane de lei. 

 Proiectele depuse în domeniul transporturilor au însumat aproximativ 11 miliarde de 

euro (de peste 2 ori valoarea fondurilor aprobate pentru infrastructura de transport în perioada 



232 

 

2014-2020), astfel că ţintele planificate pentru Ministerul Transporturilor au fost depăşite, în 

mare parte. 

- CNAIR S.A. – ţinta planificată pentru anul 2018 a fost de 949 milioane lei, din care  

s-a realizat la finele lunii  decembrie 2018, suma de 1.091 milioane lei, reprezentând 

114,91% din ţintã; 

- CFR S.A. - ţinta planificată pentru anul 2018 a fost de 643 milioane lei, din care s-a realizat 

la finele lunii  decembrie 2018, suma de 534 milioane lei, reprezentând 83,04% din ţintã; 

- CN ACN S.A. – ţinta planificată pentru anul 2018 a fost de 103 milioane lei, din care s-a 

realizat la finele lunii  decembrie 2018, suma de 170 milioane lei, reprezentând 164,42% 

din ţintã; 

- METROREX S.A. – ţinta planificată pentru anul 2018 a fost de 352 milioane lei, din care 

s-a realizat la finele lunii  decembrie 2018, suma de 167 milioane lei, reprezentând 47,34% 

din ţintã. 

 

Denumire 
beneficiar 

Țintă planificată 
31.12.2018 

Țintă realizată 
31.12.2018 

% realizare 

CNAIR 949,120,403.12 1,090,676,363.89 114.91% 

CFR 643,263,576.03 534,190,055.31 83.04% 

METROREX 352,190,187.45 166,733,547.11 47.34% 

CN ACN 103,700,000.00 170,502,846.66 164.42% 

CN APMC 0.00 987,755.18 100.00% 

RA Aeroport Bacău 0.00 1,007,422.44 100.00% 

TOTAL 2,048,274,166.60 1,964,097,990.58 95.89% 
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 Principalele proiecte POIM contractate în anul 2018 sunt: 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Asistenţă Tehnică, 

DTAC pentru obiectivul „Variantă ocolitoare Giurgiu" – Suma eligibilă POIM – 

1.705.127 lei; 

 Varianta de ocolire Târgu Mureş - Suma eligibilă POIM – 344.950.896 lei; 

 Sprijin pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură 

rutieră pentru varianta de ocolire Râmnicu-Vâlcea - Suma eligibilă POIM – 6.401.800 

lei 

 Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea Podului peste braţul Borcea, 

situat pe Autostrada A2, la km 149+680 şi Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat 
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pe Autostrada A2, la km 157+600 şi Elaborarea Documentaţiei Suport pentru Cererea de 

Finanțare - Suma eligibilă POIM –41.700 lei 

 Autostrada Bucureşti-Brașov, secțiunea București-Ploiești, sector 1, km 0+000 - km 3 

+325; Nod Centură București km 6+500 şi Nod Moara Vlasiei km 19+500 - Suma 

eligibilă POIM –145.296.694 lei 

 Modernizare Ecluze. Echipamente şi Instalaţii. Faza 2 - Suma eligibilă POIM –

353.734.274 lei 

 Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)” - Suma 

eligibilă POIM –19.025.969 lei 

 Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi 

bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa - Suma eligibilă POIM – 

187.012.688 lei 

 Elaborare Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploieşti-

Buzău - Suma eligibilă POIM – 23.262.905 lei 

 Elaborare Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău-

Focşani - Suma eligibilă POIM – 24.712.933 lei 

 DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250 - Suma 

eligibilă POIM – 326.721.591 lei 

 Varianta de ocolire Mihăileşti - Suma eligibilă POIM – 33.708.954 lei 

 Construcţia variantei de ocolire Tecuci - Suma eligibilă POIM – 61.760.792 lei 

 Reactualizarea Studiului de Fezabilitate, întocmire Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie 

pentru Varianta de ocolire a Municipiului Zalău - Etapa 2, între DN 1F km 76+625 - DJ 

191C - Suma eligibilă POIM – 3.539.438 lei 

 Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa în zona Teplita din 

Sighetul Marmaţiei - Suma eligibilă POIM – 1.218.358 lei 

 Creşterea capacităţii portante şi modernizarea pistei de decolare - aterizare şi a 

suprafeţelor de mişcare aferente la Aeroportul internaţional George Enescu Bacău - 

Suma eligibilă POIM – 162.177.810 lei 

 Centralizare electronică în Stația Videle - Suma eligibila POIM 23.722.728 lei 

 Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni 

– Adjud - Suma eligibila POIM 79.740.600 lei 

 Sprijin pentru pregătirea documentației tehnico-economice pentru proiectul Elaborare 

Studiu de Fezabilitate  pentru pod peste Prut la Ungheni - Suma eligibila POIM 

763.800,44 lei 

 Varianta de Ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe - Suma eligibila POIM 1.219.115,2 

lei 

 Varianta de Ocolire Satu Mare - Suma eligibila POIM 342.012.000,02 lei 

 Construire terminal sosiri curse externe pasageri – Aeroportul International Traian Vuia 

Timisoara - Suma eligibila POIM 15.434.888,79 lei 
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 Cresterea sigurantei și securității pasagerilor pe „Aeroportul Delta Dunării” Tulcea - 

Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Suma eligibila 

POIM 59.415.601,00 lei 

 Austostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și 

conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1 - Suma eligibila POIM 

288.054.976,18 lei 

 Infrastructura integrată pentru zona orbitală a municipiului București - Suma eligibila 

POIM 5.807.308.355 lei 

 Proiectele transmise către Comisia Europeană au ajuns la valoarea de 11.020,79 milioane 

lei, dintre care cele mai importante sunt: 

 Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii - faza 2 – 353.734.274 lei 

 Construcţia Liniei de Metrou Bucureşti M 6 (1 Mai – Otopeni) – 2.776.820.282 lei 

 Modernizarea Drumului Naţional 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov km 13+800-42+850; 

km 54+050-128+250 – 326.721.591 lei 

 Infrastructura integrată pentru zona orbitală a municipiului București - 5.807.308.355 lei 

 Îmbunătățirea serviciilor de transport public cu metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera 

- 533.825.866 lei 

In sectorul rutier 

 Pentru cele mai multe proiecte de autostradă (obiective aflate în execuție la nivelul anului 

2018) au fost îndepărtate barierele administrative care blocau proiectul și conduceau la 

emiterea de claimuri (pretenții financiare ale Antreprenorului) sau la nerealizarea 

proiectului din cauza birocrațiilor instituțiilor statului. Au fost emise mai multe acte 

normative (Hotărâri de Guvern) privind achiziția terenurilor și rezolvarea problemelor care 

blocau proiectul. 

 S-a demarat acţiunea de descentralizare a activitãţii Autoritãţii Rutiere Române prin 

înfiinţarea colectivului de lucru din care fac parte reprezentanti ai MT şi ai Ministerului 

Dezvoltãrii Regionale; 

 A fost înfiinţată în cadrul CNAIR Antrepriza de Construcţii si Reparatii Rutiere, structura 

functionala care sã intervinã asupra lucrărilor abandonate/reziliate (ex. Centura Suceava). 

Totodatã a fost operaţionalizat un grup de lucru format din specialişti din cadrul MT, ai 
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Primariei Capitalei şi CNAIR pentru identificarea cadrului legal în vederea analizării 

posibilitãţii de transferare a Centurii Bucureşti la Primaria Generalã. 

 s-a adoptat acordul cu Banca Mondială privind realizarea proiectului de construcţie a 

autostrăzii Ploieşti – Braşov, consecinţă a trecerii proiectului pe PPP. 

 Pentru scurtarea semnificativă a duratei licitaţiilor s-a semnat Ordinul comun MT şi ANAP. 

(timp de evaluare a ofertelor redus de la 8-14 luni la 2-4 luni).  

Autostrăzi recepţionate/deschise traficului în anul 2018 – până în luna decembrie au fost 

deschiși traficului un număr de 60.3 km de autostrada astfel: 

1. Autostrada Sebeş – Turda, Lotul 3, km 41+250 - km 53+700 – 12.45 km 

2. Autostrada Sebeş – Turda, Lotul 4, km 53+700 - km 70+000 – 16.3 km 

3. Finalizarea lucrărilor la Nodul Gilău şi conexiunea dintre Secţiunea 2B cu Subsecţiunea 

3A1 (Pod Someş) Autostrada Gilau – Nadaselu – 9.653 km 

4. Autostrada Bucureşti - Ploieşti Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centură București, 

km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei, km 19+500 –3.325 km + 3.67 km 

5. Autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Tg. Mureş Lot 2: Ungheni - Ogra, km 4+500 - km 

14+605 – 10.105 km 

6. Autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Tg. Mureş Lotul 1: Ogra – Iernut, Km 0+000 - km 

3+600– 3.60 km + 1.2 km reprezentand descarcarea traficului in reteaua rutiera existenta 

in zona Iernut 

Autostrazi in executie în anul 2018 

1. Autostrada Lugoj-Deva Lotul 3, km 56+220 - km 77+361– 21.14 km - Stadiul fizic 92,5%  

2. Autostrada Lugoj - Deva Lotul 4, km77+361 - km 99+500 – 22.14 km - Stadiul fizic 94,1% 

3. Autostrada Sebeş - Turda Lotul 1 km 0+000 - km  17+000– 17.00 km - Stadiul fizic 61% 

4. Autostrada Sebeş - Turda Lotul 2 km 17+000 - km 41+250 – 24.25 km - Stadiul fizic 49% 

5. Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea - Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii Lot 2: 

Iernut – Cheţani km 3+600 – km 21+500 – 17.9 km - Stadiul fizic 50.5% 

6. Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj - Oradea - Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii Lotul 

3:Cheţani-Câmpia Turzii km 21+500 - km 37+191 – 15.69 km - Stadiul fizic 16.86% 

7. Autostrada București - Brașov, Tronson Comarnic - Brașov, lot 2: sector Predeal - Cristian, 

km 162+300 - km 168+600 și drum de legătură - 6,3 km autostrada + 3,56 km drum de legatura 

- Stadiul fizic: 0.00% (perioada de proiectare) 

 Au fost întreprinse acţiuni in vederea finalizarii lotului 2 al autostrazii Lugoj - Deva, 

respectiv: 

 au fost continuate lucrarile pe sectiunea de 4,39 km, inregistrandu-se un stadiul fizic 

cumulat pe sectiunile A-D de 95,8%; 

 au fost intreprinse demersuri pentru stabilirea unei strategii de abordare a sectiunilor D 

si E, urmând ca in cursul anului 2019 sa se monitorizeze in mod constant progresul; 

 a fost derulata si finalizata procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de 

executie lucrari la breteaua de iesire/ descarcare – nodul Holdea si de montare a 

panourilor fono-absorbante, prin semnarea contractului in data de 19 decembrie 2018. 
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Pentru Autostrada Lugoj – Deva au fost efectuate plăţi în valoare totală de 521,98 mil. lei astfel: 

- 332,08 mil. lei finanţări externe nerambursabile 

- 109,70 mil. lei finanţare natională 

- 80,28 mil. lei cheltuieli neeligibile 

Pentru Autostrada Brasov – Tg. Mures – Cluj – Oradea au fost efectuate plăţi în valoare totală 

de 388,55 mil. lei astfel: 

- 253,25 mil. lei finanţări externe nerambursabile 

- 77,43 mil. lei finanţare natională 

- 57,87 mil. lei cheltuieli neeligibile 

Autostrazi/ drumuri expres in pregatire la nivelul anului 2018  

 Autostrada Sibiu – Piteşti 

 - la sfarsitul anului 2018 procedurile de licitatie in vederea atribuirii contractelor de 

proiectare si executie pentru Sectiunea 1, Sibiu – Boiţa si Sectiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti 

erau in derulare, fiind in faza finală de evaluare a ofertelor; 

 - au fost in curs de elaborare documentatiile pentru demararea procedurilor de achizitie 

publica pentru executia de foraje geotehnice pe amplasamentele Sectiunii 2 Boita-Cornetu si 

Sectiunii 3 Cornetu-Tigveni aferente obiectivului Autostrada Sibiu-Pitesti in vederea 

completarii Studiilor Geotehnice existente, prin lucrari specifice de investigare a terenului 
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(lucrari de foraje, activitati de prospectare geofizica si inginerie geotehnica), licitatia fiind 

demarata in luna martie 2019; 

 - pentru sectiunea 4, Tigveni - Curtea de Arges s-a elaborat documentatia pentru demararea 

procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de proiectare si executie, 

aceasta fiind demarata in luna martie 2019; 

 - de asemenea, in cursul anului 2018, s-a derulat procedura de mediu, Acordul de Mediu 

fiind emis in data de 28 decembrie 2018.  

 Autostrada de Centura Bucuresti (inclusiv interventii punctuale pe centura existenta 

pentru asigurarea conectivitatii) 

In vederea solutionarii problemelor generate de infrastructura rutiera, in zona Municipiului 

Bucuresti se vor realiza urmatoarele obiective: 

 - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti; 

 - Modernizare centrurii muncipiului Bucuresti intre A1 – DN 7 si DN 2 – A2; 

 - Nod rutier Centura Bucuresti – DN 4 (Oltenita);  

 - Nod rutier Centura Bucuresti – DJ 401 (Berceni);  

 - Pasaj Mogosoaia pe Centura Bucuresti peste DN 1A; 

 - Pasaj Domnesti. 

La sfarsitul anului 2018, stadiul implementarii obiectivelor mai sus mentionate se prezenta 

astfel: 

  - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Sud 

o Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord; Sector 2. Km 52+770 

– Km 69+000 aferent Centura Sud - licitatie proiectare si executie in derulare; 

o Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud - licitatie proiectare si executie 

in derulare; 

o Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud; Sector 2. Km 0+000 

– Km 2+500 aferent Centura Nord - licitatie proiectare si executie in derulare; 

 - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - sector Nord, km 2+500 - km 52+070 

- in curs de elaborare documentatie in vederea demararii procedurii de achizitie publica a 

contractului de proiectare si executie 

 - Modernizare centrurii muncipiului Bucuresti intre A1 – DN 7 si DN 2 – A2; 

o Lot 1: Sector  A1 (km 55+465) - DN 7 (km 64+160) - contract proiectare si executie in 

derulare; stadiul fizic: 86% 

o Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) - licitatie proiectare si executie in 

derulare; 

 - Nod rutier Centura Bucuresti – DN 4 (Oltenita) - licitatie proiectare si executie in curs 

de finalizare; 

 - Nod rutier Centura Bucuresti – DJ 401 (Berceni) - licitatie proiectare si executie in 

curs de finalizare; 

 - Pasaj Mogosoaia pe Centura Bucuresti peste DN 1A - Contract proiectare și execuție 

semnat in data de 23 octombrie 2018; ordin de incepere emis in data de 05.12.2018; 
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 - Pasaj Domnesti - contract de proiectare si executie in derulare; proiect tehnic finalizat 

si avizat in CTE-CNAIR. 

 Pentru proiectul de infrastructura integrata in zona mun. București au fost rambursate 

in urma finalizării procesului de accesare a finanțării nerambursabile, cheltuieli in valoare de 

63,69 milioane lei. 

 Autostrada Brasov - Cluj - Bors 

 - au fost intreprinsi primii pasi concreti privind demararea sectorului de autostrada 

Nadaselu – Suplacu de Barcau, prin elaborarea documentatiei tehnice pentru faza de proiectare 

si executie pentru sectoarele Nadaselu – Mihaesti si Topa Mica – Zibor, Zimbor – Poarta 

Salajului, si Nusfalau – Suplacu de Barcau si transmiterea acesteia la ANAP pentru validare; 

 - a fost finalizata procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de proiectare si 

executie pentru sectoarele Suplacu de Barcau – Chiribis ; Chiribis – Biharia si Biharia – Bors, 

contractul pentru sectorul Biharia – Bors fiind semnat in data de 13 decembrie 2018; 

 Alte obiective majore de infrastructura rutiera  

 A fost finalizat proiectul tehnic pentru Podul de la Braila, care, coroborat cu emiterea 

Hotararii de Guvern pentru exproprierea de utilitate publica a creat premisele emiterii 

primei autorizatii de construire in luna decembrie 2018; 

 Autostrăzile Sibiu – Fagaraş, Braşov – Bacău, Timisoara-Moravita, Targu Mures-

Ditrau, Ditrau-Targu Neamt, Brasov-Fagaras, Autostrada de Centura Bucuresti - Sud 

lot 1,2,3 si Autostrada de Centura Bucuresti-Nord, la sfarsitul anului 2018 se aflau în 

diverse stadii de pregătire, precum: analiza documentatie/ elaborare documentatie in 

vederea demararii procedurii de achizitie publica; 

 drumul expres Craiova – Piteşti se afla în diverse stadii de pregătire, fiind semnate 

contractele de proiectare si executie pentru tronsoanele 1 si 2 (loturile 1 si 2); 

 contractele de proiectare faza Studiu de Fezabilitate si elaborare Proiect Tehnic pentru 

sectoarele de drum de mare viteza Ploiesti – Buzau, Buzau – Focsani, Focsani – Bacau 

si  Bacau-Pascani sunt in derulare;  

 drumurile de mare viteza/ drumurile expres Pascani-Suceava, Suceava-Siret, Gaiesti-

Ploiesti, Buzau-Braila, Focsani-Braila, Ovidiu (Constanta)-Tulcea, Braila-Tulcea 

(Cataloi-Jijila), Bucuresti-Alexandria, Craiova-Targu Jiu, Braila-Galati, la sfarsitul 
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anului 2018 se aflau în diverse stadii de pregătire, precum: analiza documentatie/ 

elaborare documentatie in vederea demararii procedurii de achizitie publica; 

Reabilitare/ Modernizare Drumuri Nationale 

 Au fost efectuate lucrari de reabilitare, modernizare şi consolidare ale drumurilor 

naţionale şi podurilor, precum si construcţii de variante ocolitoare, şi anume: 

 DN 66 Rovinari – Petroşani – Stadiul fizic 96.90%; 

 DN 76 Deva – Oradea, secţiunea Ştei – Beiuş – Stadiul fizic 99%; 

 A fost semnat contractul de executie lucrari pentru 14, 80 km din sectiunea Beius – 

Oradea (DN 76) in luna august 2018, fiind emis ordinul de incepere a lucrarilor in luna 

octombrie 2018; 

 A fost semnat contractul de execuție lucrări pentru 13,93 km reprezentând secțiunea 

Ionești – Vârfurile (DN 76) in luna noiembrie 2018, ordinul de începere a lucrărilor 

fiind emis in luna martie 2019; 

 DN 79 Arad – Oradea – Stadiu fizic 98%  

 DN 56 Craiova – Calafat – Stadiu fizic 99%  

 DN 18 Baia Mare – Sighetul Marmaţiei – Stadiul fizic 98% 

 DN 18 Moisei – Iacobeni – Stadiul fizic 86% 

 DN 5 Bucureşti – Adunaţii Copăceni – Stadiul fizic 64% 

 DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov – Stadiul fizic 45% 

Pentru lucrările avand drept finantare nerambursabila (DN 56, 66, 76, 5 si 73) au fost 

efectuate plăţi în valoare totală de 89,71 mil. lei astfel: 

 - 56,86 mil. lei finanţări externe nerambursabile 

 - 18,54mil. lei finanţare natională 

 - 14,31 mil. lei cheltuieli neeligibile 

Variante de ocolire 

Au fost deschise traficului  variantele de ocolire Caracal, Brașov, Carei, iar variantele ocolitoare 

Tecuci, Târgu-Jiu, Mihăilești, Târgu Mureș, Satu Mare se aflau în diverse stadii de executie. 

Au fost semnate, de asemenea, contractele de proiectare si execuție pentru variantele de ocolire 

Bacău, Timișoara Sud si Bârlad. 

Pentru lucrările executate au fost efectuate plăti în valoare totală de 69,41 mil. lei astfel: 

-44,99 mil lei finanțări externe nerambursabile 

-14,99 mil lei finanțare națională 

-  9,43 mil lei cheltuieli neeligibile 

În diverse stadii de pregătire se află şi alte variante de ocolire, dupa cum urmeaza: 

 -  obiective cu documentaţie de licitaţie pentru servicii de proiectare finalizată: Râmnicu 

Vâlcea, Vaslui, Comarnic, Buşteni, Bistrita 

 -  obiective cu studii de fezabilitate in curs de elaborare: Sfântu Gheorghe,Giurgiu, 

Zalău.  
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Au fost identificate si promovate proiecte de construire a unor variante de ocolire cu impact 

asupra cresterii calitatii vietii in orasele/ municipiile afectate de trafic de tranzit intens: Varianta 

de ocolire Medias, Dej. 

Activitati de intretinere a retelei rutiere 

 In 2018 s-au realizat şi acţiuni de întreţinerea autostrăzilor şi a drumurilor naţionale, 

precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi confort: 

- 4.925 km de marcaje rutiere, 

- 35.935 indicatoare rutiere  

- 30.414 ml de parapet New Jersey - 160.070 ml de parapeţi metalici 

 Au fost consolidate podurile de la Aninoasa pe DN 66A şi Nicolint pe DN 57, precum 

şi viaductul peste malul lacului Cozia pe DN 7. 

 Au fost refacute drumurile de la intrarea în ţară pentru punctele vamale Albiţa si 

Giurgiu; aceeasi procedură urmează şi la Vama Borş. 

 podul de la Mărăcineni a fost reparat şi deschis circulaţiei 

In sectorul feroviar 

 S-au efectuat lucrări de reabilitare şi modernizare pentru poduri, podeţe, tuneluri 

regionale  

 pentru regionalele Braşov, IaşiTimişoara, Cluj, Bucureşti lucrările de reabilitare sunt 

aproape de finalizare: 

- -Cluj- lot 3,100% - finalizat 

        - lot 4, 80% 

Valoare: 57 mil lei 

- Iaşi - lot 2, 100 % - finalizat 

      – lot 3, 99% 

Valoare: 42 mil lei 

- Timişoara – lot 3, 92%  

Valoare: 24 mil lei 

- Bucureşti– 90%  

Valoare: 59 mil lei 

 s-au reabilitat 83 poduri/podeţe incluse în programul de modernizare, pe raza 

regionalelor de cale ferată - Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi 

Constanţa, pentru 7 obiective a fost anulată procedura de achiziţie. 

-26 poduri/podeţefinalizate (Regionalele CF Constanţa, Timişoara, Cluj, BraşovşiIaşi) 

-19 poduri/podeţecontracteatribuite (Galaţi) 

-37 obiective în curs de executie (Regionalele CF Timişoara, Cluj, Iaşi, Bucureşti şi 

Craiova) 

 s-au efectuat lucrări de reabilitare la podurile dunărene Cernavodă şi Borcea 

 s-au finalizat lucrări la 8 tuneluri pe raza regionalelor Braşov, Timişoara, Cluj, Iaşi 
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 Stadiul fizic al lucrărilor de reabilitare a  liniei de cale ferată Brasov- Simeria 

inregistreaza urmatoarele valori: 

- tronsonul Coşlariu - Simeria: 

Lotul Vințu de Jos- Simeria – stadiu fizic: 97,03% 

Lotul Coșlariu - Vințu de Jos – stadiu fizic:  89,19% 

Valoare proiect: 2,9 mld lei 

- tronsonul Coșlariu-Sighișoara: 

Lotul Sighișoara-Ațel- stadiu fizic: 96,8% 

Lotul Ațel- Micăsasa - stadiu fizic: 95,7% 

Lotul Micăsasa-Coșlariu - stadiu fizic: 99,7 % 

Valoare proiect: 3,2 mld lei 

 In  anul 2018 au fost demarate lucrările la sectorul de cale ferată Km 614 – Simeria, pe o 

lungime de 141 km. In cadrul acestui proiect, in valoare de 9.526.767.151,16 lei sunt cuprinse 

lucrări de reabilitare a liniei de cale ferata, lucrări civile in stații, lucrări de facilitare a accesului 

riveranilor pe ambele parti ale caii ferate, precum si lucrări de protejare a mediului, in timpul si 

după finalizarea lucrărilor. 

 Stadiul fizic al proiectului, la 31.12.2018 este de aproximativ 10% 

 Proiectul are urmatorii indicatori ce trebuie indepliniti:  

- Reabilitare cale ferata electrificata linie simpla cu instalatii de 

telecomunicatii si sistem ERTMS/ETCS Nivel 2 GSM-R – 348,3 km 

- Poduri peste Mures – 9 poduri 

- Poduri noi cu deschidere sub 50 m – 52 buc 

- Pasaje superioare si inferioare – 19 buc 

- Constructiepodete noi – 106 podete 

- Constructie tunel – 1.789 m 

- Constructie cladiri mentenanta – 11.755 mp 

 s-au continuat demersurile pentru lansarea procedurii de achiziție publică a studiilor de 

fezabilitate necesare pentru execuție lucrărilor la linia de cale ferată Bucureşti-Buzău-

Focşani-Bacău-Roman-Paşcani-Iaşi-Frontieră 

 Alte proiecte întreprinse suplimentar faţă de Programul de guvernare în 2018: 

 pentru îmbunătățirea circulaţiei pe calea ferată, au fost realizate acte adiţionale la 

contractele de servicii publice pentru operatorii de transport feroviar de călători şi 

au fost lansate proceduri pentru întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţia de 

material rulant, împreună cu consultantul contractat de BEI – PASSA. 

 tot pentru îmbunătățirea circulaţiei pe calea ferată au fost ridicate 142 restricţii de 

viteză 

 podul CF de la Mogoşoaia a fost dat în folosinţă 

 s-a finalizat implementarea proiectului „Modernizarea instalațiilor de centralizare 

electromecanică pe secția de circulație Ilia - Lugoj”  ce a avut ca rezultat înlocuirea 
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instalaţiei de centralizare electromecanică de pe această secţie de circulaţie cu o 

instalaţie modernă de Centralizare Electronică de Linie  

 s-au finalizat lucrările de proiectare și execuție pentru  18 stații DCOS (din 21) incluse 

în Sistemul de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse, situate pe  

raza  Regionalele CF Constanța, Galați, Iaşi, Timișoara, Craiova şi Bucureşti) 

 s-au finalizat lucrările de modernizare a instalaţiilor de centralizare electromecanică 

între Siculeni – Adjud  

 s-a finalizat pentru Staţia CF Videle centralizarea electronică în vederea creşterii 

gradului de siguranţă feroviară şi îmbunătăţirea capacităţii de trafic pe relaţiile Videle - 

Bucureşti Nord, Videle- Roşiori Nord şi Videle – Giurgiu 

 a fost modernizat sistemul de informare a publicului din Gara de Nord 

 S-a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 340/2028 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 

km/h, tronsonul Brașov – Sighișoara” 

 S-a elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru declanșarea procedurilor de 

expropriere pe subsecțiunile Brașov – Apața și Cața – Sighișoara, care se află pe circuitul de 

aprobare; 

 S-au continuat procedurile de achiziție publică a execuției lucrărilor și a serviciilor de 

supraveghere lucrări pe subsecțiunile de cale ferată Brașov – Apața, Apața - Cața și Cața – 

Sighișoara; 

 O serie de proiecte se află în faza de pregătire – elaborare a studiilor de fezabilitate : 

 Linia de cale ferată Bucureşti Nord – (Podul Grădiştea) - Giurgiu Nord - Frontieră, al 

cărei studiu de fezabilitate este in grafic; 

 Linia de cale ferată Bucureşti Nord- Giurgiu Nord- Frontieră , studiu de fezabilitate 

pentru Lotul 1- Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra 

si Comana este finalizat, urmand să fie aprobat (valoare lucrări estimata 107 mil.euro), 

iar pentru Lotul 2 - Modernizarea infrastructurii de cale ferata intre statiile Bucuresti 

Nord –Jilava-Giurgiu Nord –Giurgiu Nord Frontiera. Studiul de Fezabiliate este în 

derulare. 

 Linia de cale ferata Cluj-Oradea-Episcopia Bihor, al carei Studiu de Fezabilitate se 

afla in derulare. 

 Linia de cale ferată Gara de Nord – Aeroportul Otopeni. Aceasta linie asigură 

transport direct pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2020. Pentru Faza I: 

ˮRacord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă 

Bucureștiˮ studiul de fezabilitate este finalizat, sunt în derulare procedurile de 

achiziţie a lucrărilor (valoare estimată investiţie 127,6 mil.euro). Pentru Faza II, 
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modernizare Bucuresti Nord – Terminal T2 aeroport, studiul de fezabilitate este în 

derulare. 

 Linia de cale ferată Caransebeş – Timişoara - Arad, studiu de fezabilitate este finalizat, 

urmand să fie aprobat (valoare lucrări estimata 2070 mil.euro). 

 Reabilitarea liniei de cale ferata Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, 

parte din Coridorul Orient/Est-mediteranean al cărei studiu de fezabilitate este in 

grafic; 

 Reabilitarea liniei de cale ferata  Craiova – Calafat, componentă a Coridorului 

Orient/ Est–mediteranean al cărei studiu de fezabilitate este in grafic; 

 Modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov, pentru care s-a demarat procedura 

de achiziție a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate; 

 Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, pentru care s-a demarat 

procedura de achiziție a serviciului de elaborare a Studiului de Fezabilitate; 

 Modernizarea tronsonului de cale ferată Coșlariu – Cluj Napoca, pentru care s-a 

depus la Comisia Europeană cererea de finanțare în vederea obținerii de fonduri 

nerambursabile. 

 S-au purtat discuții cu reprezentanți ai Guvernului ungar pentru promovarea studiului de 

fezabilitate pentru construirea unei linii feroviare de mare viteză între București (RO) și 
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Budapesta (HU) și s-au pregătit documentele necesare semnării unui Memorandum de 

înțelegere și colaborare pentru realizarea proiectului de investiții 

 In sectorul feroviar CFR Marfă s-a realizat primul transport de tip RO-LA, în cadrul 

programului finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu  

Transportul cu metroul 

 Au continuat lucrările la Magistrala 5, secțiunea Râul Doamnei - Eroilor - termenul a fost 

prelungit din cauza contestațiilor depuse în instanță, stadiul de execuție la structură fiind avansat 

(la structură 97 %, finisaje 67 %).  

 Documentația de achiziție a 13+17 trenuri de metrou pentru Magistrala 5 de metrou, 

secțiunea Râul Doamnei – Eroilor și pentru rețeaua existentă  urmează a fi revizuită și transmisă 

spre validare la ANAP. 

 Au fost finalizate lucrările la Magistrala 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești 

și la Depoul Străulești și Terminalul Multimodal Străulești.  

 In 2018 s-a finalizat primul nod intermodal de transport urban al Municipiului Bucureştişi 

depoul Străulești, finanțat de la bugetul de stat . Acesta cuprinde: parcare pentru 650 

autovehicule, autogara cu 11 locuri de parcare, sală de așteptare. 

 Pe Magistrala 4 se efectuează studiul de fezabilitate cu finanțare prin Programul de 

Cooperare Elveţiano-Român pentru lucrări de construcție pe tronsonul Lac Străulești – Gara 

Progresul, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul  

 Au fost modernizate instalațiile de control/acces la metrou pentru toate cele 41 de staţii,  

proiectul fiind finanțat prin POIM 

 S-a finalizat implementarea softului pentru utilizare de carduri contactless 

 A continuat procedura de atribuire a serviciilor de cadastru necesare pentru exproprierea 

imobilelor proprietate privată pentru Magistrala 6 (1 Mai- Otopeni). 

 S-a  realizat documentația de achiziție a lucrărilor de structură pentru Magistrala 6 care 

asigură legătura rețelei de metrou a Bucureștiului cu Aeroportul Otopeni, această documentație 

urmează a fi transmisă spre validare la Autoritatea de Management.  

 Pentru  Magistrala 6 (1 Mai- Otopeni) se așteaptă emiterea deciziei de finanțare din partea 

Comisiei Europene, care  va finanța proiectul pe secțiunea 1 Mai - Tokyo . 

 S-au purtat discuții cu JICA Tokyo pentru amendarea acordului de împrumut în vederea 

finanțării lucrărilor doar pe secțiunea Tokyo – Aeroport Otopeni.  

 S-a finalizat caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de proiectare pentru 

Magistrala 5, Secțiunea Eroilor – Iancului 

 Pentru  realizarea de noi studii de fezabilitate necesare extinderii și modernizării rețelei de 

metrou: extensii la Magistrala2, respectiv Pipera – Tunari, Extensia Magistralei 1 - Păcii , 
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Modernizarea stațiilor aferente Magistralei 2, Continuarea modernizării sistemului de 

ventilație, s-au demarat discuțiile cu Primăria Sectorului 2, Primăria Sectorului 4 și Jaspers. 

 Alte proiecte întreprinse suplimentar față de Programul de guvernare în 2018: 

 Îmbunătățirea  serviciilor de transport public de călători cu metroul pe magistrala 2 

Berceni– Pipera: 

- au fost achiziționate 24 de trenuri noi de metrou (finanțat în cadrul 

POST). 

- sunt în execuție lucrări pentru un nou acces la stația Tineretului (finanțat 

în cadrul POIM). 

- S-a realizat revizuirea studiului de fezabilitatea și a proiectul tehnic 

pentru înlocuirea sistemului de cale de rulare, a sistemului de siguranță și a 

instalațiilor.  

- S-a transmis cererea de finanțare pentru înlocuirea sistemului de cale de 

rulare, a sistemului de siguranță și a instalațiilor la Ministerul Transporturilor și 

ulterior la Comisia Europeană. Aceasta se află în evaluare.  

 

 A fost realizat proiectul tehnic în vederea accesibilizării stațiilor de metrou în 

funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere și s-a emis ordinul de 
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ministru pentru constituirea obiectivului de investiții. Acest  proiect urmează a fi 

propus spre finanțare europeană nerambursabilă POIM. 

In sectorul aerian 

 Compania Tarom a reușit să dezvolte prima creștere consistentă de venituri operaționale și 

financiare din ultimii ani.  

La capitolul licitaţii-achizitii, au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

- 4 aeronave Boeing 737-800 NG, au intrat în flotă în 2017 si 2018 în leasing operațional 

- 5 aeronave Boeing 737-MAX 8 contract de achiziție încheiat cu Boeing, cu livrare în 

2023 

- 2 avioane A310, vândute (plus de venituri de 5,48 milioane USD),  

- este în curs de evaluare programul de înlocuire a aeronavelor tip ATR și a aeronavelor 

Boeing 737-300 

 Compania TAROM a dezvoltat cea mai mare creștere a cotei de piață din sectorul aviației 

civile din România (1,4%) pe 2018 în raport cu concurența. Numărul de pasageri transportați 

pe rutele interene TAROM a crescut cu 37%.  

Numărul total de pasageri transportați în 2018  a crescut, comparativ cu anul trecut, cu 

16,6%.  

 Gradul de încărcare a aeronavelor a urcat la74% de la 72% cât a fost în 2017.  

 În vederea creşteriifacilităţilor pentru pasageri s-a realizat prima aplicație mobilă în istoria 

companiei (acces rapid la promoții, oferte, destinații noi, istoricul călătoriilor). 

 Sistemul Client Relationship Manager este in funcțiune de la finalul anului 2018. 

 Call Center-ulexternalizat a crescut atât capacitatea de răspuns la reclamații și sesizări cât 

și vânzările directe. 

 La capitolul vânzări, compania TAROM raportează o creștere de 24% pe segmentul on-

line și de 16,2% pe toate canalele de distribuție.  

In sectorul naval 

Proiecte în derulare, cu contracte de finanțare semnate: 

 Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor şi 

bazinelor şi a siguranței navigației în portul Constanța, finanțare POIM 2014 – 2020, valoare 

totală 228 mil lei; 

 Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80) Portul 

Constanța, finanțare POIM 2014 – 2020, valoare totală 26 mil lei; 

 Modernizare ecluze. Echipamente și instalații (faza 2), finanțare POIM 2014 – 2020, valoare 

totală 458 mil lei; 

 FAST Danube – Studiu de fezabilitate pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 

sectorul comun româno- bulgar al Dunării, finanțare CEF, valoare totală 24 mil lei; 

 SWIM – SMART WaterwayIntegrated Management – achiziționare complex de dragaj 

pentru AFDJ, finanțare CEF, valoare totală 57 mil lei; 

 FAIRwayDanube – implementarea Master Planului pentru reabilitarea și întreținerea 

șenalului pe Dunăre și pe afluenții săi navigabili – s-au achiziționat o navă de semnalizare, o 

navă de măsurători, mire hidrometrice, finanțare CEF, valoare totală 40 mil lei;  
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 PROTECT – infrastructură și suprastructură pentru colectare deșeuri de la nave, inclusiv 

achiziționarea unei nave tanc de 500tdw, pentru Portul Constanța, finanțare CEF, valoare totală 

68 mil lei;  

 Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea 

infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre / 

Alpi, finanțare parțială CEF, valoare totală 599 mil lei; 

 Remorcher având zona de navigație maritimă GMDSS A2, până la 50 Mm faţă de ţărm 

(Remorcherul FARUL) – a fost pus în funcțiune în anul 2018, finanțare de la bugetul de stat, 

valoare totală 30 mil lei; 

 Achiziționarea a două nave specializate SAR (SearchandRescue) – au fost puse în funcțiune 

în anul 2018, finanțare de la bugetul de stat, valoare totală 50 mil lei; 

Proiecte aflate în stadiu avansat de pregătire, estimate a fi demarate în anul 2019: 

 Apărări de maluri pe Canalul Sulina, etapa finală, cerere de finanțare depusă pe POIM 2014 

– 2020, în evaluare; licitațiile au fost lansate, valoare totală estimată 374 mil lei; 

 Dotarea Administrației Fluviale a Dunării de Jos cu două remorchere multifuncționale cu 

clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră și două remorchere multifuncționale 

cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 – căi navigabile interioare – cerere de finanțare 

depusă pe POIM 2014 – 2020, în evaluare, licitații lansate, valoare totală estimată 152 mil lei; 

 Reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice folosite în întreținerea condițiilor de 

navigație pe sectorul românesc al Dunării, indicatori tehnico – economici aprobați prin OMT 

nr. 1179/2018, cererea de finanțare pentru POIM 2014 – 2020 este în curs de elaborare, valoare 

totală estimată 21 mil lei; 

 Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață 

PERSEUS - 6600 CP, indicatori tehnico – economici aprobați prin HG nr. 716/2018, finanțare 

de la bugetul de stat, valoare totală estimată 60 mil lei; 

 Navă specializată de depoluare pentru intervenții în ape de mică adâncime, indicatorii 

tehnico – economici aprobați prin OMT nr. 1886/2018, contract în derulare, finanțare de la 

bugetul de stat, valoare totală estimată 22 mil lei; 

 Navă specializată de depoluare, licitație lansată, finanțare de la bugetul de stat, valoare totală 

estimată 52 mil lei; 

 Dezvoltarea insulei – Cheu de acostare pe latura de Nord a insulei artificiale, inclusiv 

amenajarea zonei de legătura mal – insulă, în vederea deservirii viitoarei platforme industriale, 

studiu de fezabilitate a fost avizat în CTE – MT cu Avizul nr. 54/63//06.09.2018 și în Consiliul 
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Interministerial cu Avizul nr. 23/08.10.2018, se elaborează cererea de finanțare pentru POIM 

2014 – 2020, valoare totală estimată 414 mil lei;  

 Dezvoltare port Isaccea - reabilitare și modernizare infrastructură portuară, indicatori tehnico 

– economici aprobați prin OMT nr. 469/2019, cererea de finanțare pentru POIM 2014 – 2020 

este în curs de elaborare, valoare totală estimată 18 mil lei; 

 Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați, indicatori tehnico – 

economici aprobați prin OMT nr. 470/2019, cererea de finanțare pentru POIM 2014 – 2020 este 

în curs de elaborare, valoare totală estimată 25 mil lei. 
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19.  POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢĂ 
DIGITALĂ 

 Programul de Guvernare în domeniul Comunicațiilor și al Societății Informaționale are 

la bază o evaluare obiectivă internă a acestui domeniu, precum și tendințele majore generate de 

situația economică, politică și socială la nivel global. Obiectivul urmărit este asigurarea 

accesului tuturor cetățenilor la informații, prin extindereasoluțiilor de comunicații de mare 

viteză, precum șia serviciilor publice digitale. Utilizarea adecvată a tehnologiei informației și 

comunicațiilor poate duce la reformarea modelelor operaționale la nivelul administrației 

publice și lacreștereaeficiențeiși a eficacității instituțiilor statului. Mai mult, utilizarea avansată 

a TIC duce și la creștereacompetitivității mediului de afaceri românesc, în contextul economiei 

globale. 

 În anul 2018 au fost derulate acțiuni stabilite în vederea continuării modernizării proceselor 

și serviciilor administrației publice prin utilizarea tehnologiei informațieișicomunicațiilor de 

către tot mai mulți oameni; astfel, în anul 2018, 72,4% dintre gospodăriile românești au avut 

acces lainternet acasă, numărul acestora fiind în creștere cu 3,8 %față de anul anterior; mai 

mult de jumătate din numărul acestora sunt conexiuni de foarte mare viteză. 

  

Principalele realizări:  

 Capitalizarea Poştei Române 

 Capitalizarea Poştei Româneși diversificarea serviciilor operatorului poștal național. 

 Lansarea noii platforme software pentru achiziţii publice 

 Extinderea scutirii de impozit pe venit pentru programatorii studenţi 

 Lansareaîn dezbatere publică a Strategiei 5G pentru România 

 Transpunerea Directivei UE 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat 

de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune 

 Transpunerea Directivei UE 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a 

aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public 

 Recepția a peste 250 amplasamente în proiectul RO-NET 

 Lansarea ghidurilor de finanțare pentru consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii 

sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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   O prioritate în domeniu este continuarea implementării prevederilor Strategiei Naționale 

pentru AgendaDigitală a României 2020 (Agenda Digitală). În linie cu acțiunilestabilite prin 

Agenda Digitală, în 2018 a fost implementat proiectul „Sistem informatic colaborativ 

pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice – SICAP” , având ca 

obiectiv dezvoltarea unui mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice în acord cu 

cerințele Uniunii Europene și cu legislația în vigoare privind achizițiile publice. Platforma 

SICAP este succesorul platformei SEAP. Infrastructura informatică superioară permite noi 

funcționalități, similare celor mai performante platforme de profil la nivel european. 

 A fost lansată în dezbatere publică Strategia națională pentru implementarea 5G în 

România. Acțiunea urmărește realizarea obiectivelor "Agendei Digitale" pentru Europa privind 

accesul la serviciile de comunicații de bandă largă până în 2020, precum și a "Planului de 

Acțiuni 5G pentru Europa" privind introducerea coordonată a serviciilor 5G în Uniune.  

 Strategia 5G își propune ca obiective strategice lansarea rapidă a serviciilor (în anul 

2020) în câteva orașe fanion ale României, alese pe criterii socio-economice, în contextul în 

care se dorește ca la sfârșitul anului  2019să fie  puse la dispoziția operatorilor resurse 

suplimentare de spectru radio și accelerarea beneficiilor 5G, prin acoperirea cu noua tehnologie 

a tuturor centrelor urbane funcționale, a autostrăzilor și căilor ferate modernizate, a porturilor 

și aeroporturilor internaționale și a parcurilor industriale din întreaga țară. Alte obiective sunt 

stimularea dezvoltării rețelelor 5G, prin reglementări simplificate pentru construirea de noi 

infrastructuri fizice, prin transpunerea în legislația națională a Codului European al 

Comunicațiilor Electronice și promovarea noilor utilizări și stimularea cooperării, prin 

operaționalizarea Alianței pentru 5G, implementarea standardizărilor tehnice europene și 

internaționale și armonizare europeană a utilizării frecvențelor radio. 

 Pentru atingerea obiectivelor stabilite, în cadrul Strategiei 5G au fost stabilite și 

direcțiile prioritare de acțiune ce constau în adaptarea infrastructurilor la tehnologia 5G, 

organizarea licitației pentru acordarea drepturilor de utilizare în cadrul benzilor de frecvențe 

optime pentru primele dezvoltări comerciale, valorificarea 5G pentru siguranță publică și 

securitate, prin îmbunătățirea calității serviciilor publice de intervenție în caz de urgență și 

realizarea a 7 proiecte pilot, distribuite pe întreg teritoriul țării pentru maximizarea beneficiilor 

socio-economice. 

 Strategia Națională 5G a fost elaborată în cadrul unui grup de lucru inter-instituțional, 

coordonat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și ANCOM, din 

care au făcut parte reprezentanți ai ministerelor, ai instituțiilor administrației publice și 

ai celor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei 5G urmează să fie adoptată în 2019.  

 Pentru îmbunătăţirea performanţei şi creşterii competitivităţii Sectorului TIC prin 

susţinerea cercetării-dezvoltării - inovării în acest domeniu au fost demarateși sunt în derulare, 

http://www.ancom.org.ro/consultari-curente_270
http://www.ancom.org.ro/consultari-curente_270
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în cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltareîn Informatică – ICI, următoarele 

proiecte: 

 strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și 

noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI; 

 metode avansate de monitorizare șicreștere a performanțelor în cariera de cercetare; 

 tehnologii spațiale în managementul dezastrelor și crizelor majore, manifestate la nivel 

local, naționalși regional; 

 E-Insurance Training Erasmus + Project; 

 Horizon 2020 - Idealist 2018 – Transnational Cooperation among ICT NCPs; 

 Interreg Europe - Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening 

quadruple helix cooperation in regional innovation chains; 

 Research Executive Agency - The One and Only Principle.  

 13 proiecte naționale (din care 10 nou contractate) și 4 internaționale. Dintre acestea, au 

fost selectate pentru finanțare 4 naționale. Beneficiari ai platformei cloud ICIPRO sunt în număr 

de 66, plus 17 colective din ICI. 

 Infrastructură europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță (EURO-HPC) - cu scopul 

impulsionării cercetării și dezvoltării în instituțiile academice din România, prin punerea la 

dispoziție a infrastructurii de calcul și date foarte performante. Cadrul european EURO-HPC 

va permite universităților și institutelor de cercetare din România să intre în consorții științifice 

internaționale în domeniul calculului de înaltă performanță. S-a adoptat un memorandum în 

Guvern  pentru aderarea României la inițiativa EURO-HPC în septembrie 2018. 

 În vederea elaborării unei strategii naționale în domeniul orașelor inteligente s-a lucrat la 

implementarea proiectului pilot Smart City - care are ca scop integrarea eforturilor disparate 

ale autorităților publice într-un cadru coordonat de acțiune pentru implementarea proiectelor 

din sfera orașelor inteligente. S-au organizat  întâlniri de lucru paralele pe cinci subiecte: harta 

tehnologiilor urbane, proceduri/standarde, reziliență/securitate cibernetică, guvernanța datelor, 

indicatori de performanță.Au avut loc zece reuniuni ale GLI-SMART CITY, la care au fost 

invitați reprezentanții industriei de profil, care și-au prezentat punctele de vedere ale 

organizațiilor pe care le reprezintă asupra conceptului de Smart City. GLI-SMART CITY își 

desfășoară activitatea pe subgrupuri de lucru tehnice, la nivel de experți, astfel: subgrup 1 - 

Harta tehnologiilor urbane (întocmirea unei hărți privind actualele tehnologii urbane 

funcționale), subgrup 2 - Proceduri și standarde (elaborarea unor proceduri și standarde 

privind tehnologiile urbane digitale în România; propuneri privind conectivitatea actualelor 

tehnologii digitale inteligente în vederea integrării acestora în viitoarea platformă tehnologică 

digitală), subgrup 3 - Reziliență și securitate cibernetică (crearea unui layer de securitate 

pentru platformele tehnologice digitale; elaborarea unui ghid privind bunele practici 

referitoare la reziliența urbană, în vederea reglementării serviciilor digitale urbane 

inteligente), subgrup 4 – Date (gestionarea datelor și a dreptului de proprietate, utilizare și 

control asupra informațiilor, precum și procedura de accesare a datelor rezultate din 

implementarea proiectelor de tip smartcity; valorificarea datelor rezultate din activitățile 

orașelor) și, respectiv, subgrup 5 – Indicatori (definirea unor indicatori care să identifice 

complexitatea și gradul de dezvoltare al unui smartcity). 

 Pregătirea Proiectului de Strategie privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale 

sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național. Prin document se urmărește 

implementarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră la nivel naţional, în standarde 

asumate la nivel european și internațional de către România, şi finalizarea procesului de încetare 

a serviciilor de radiodifuziune analogică terestră în perioada: 2025-2030. Această acţiune nu va 

implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând 

cu sine introducerea unor noi tehnologii menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, 
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realizată prin migrarea spre radiodifuziunea digitală, precum şi campanii de informare ce vor 

facilita înţelegerea a ceea ce presupune implementarea acestor noi servicii digitale. 

 În domeniul securității cibernetice: 

 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, împreună cu Centrul Național de 

Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, a obținut sprijinul ITU -

Telecommunication Development Bureau (BDT) pentru organizarea ediției din 2018 a 

conferinței „The New Global Challenges in Cybersecurity”. MCSI și CERT-RO au obținut 

acceptul BDT pentru a organiza în România ediția din 2019 a ITU Cyberdrill for the Europe 

and CIS Regions, în contextul exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, 

eveniment care contribuie la ridicarea subiectului securității cibernetice pe agenda UE.  

 Pentru Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice, având 

ca beneficiari Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică  CERT-RO 

şi Serviciul Român de Informaţii prin Centrul NaţionalCyberint, a fost lansat spre consultare 

publică “Ghidul Solicitantului”  şi a fost elaborată de către OIPSI varianta finală, cu integrarea 

observațiilor primite,proces finalizat în iunie 2018. 

 Proiectul "Sistem de alertă timpurie la incidente de securitate cibernetică (RO-SAT)",  

- Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea capacității operaționale a 

CERT-RO în vederea asigurării capabilităților naționale de prevenire, identificare, 

analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică.  

- Prin implementarea proiectului RO-SAT va fi dezvoltat un sistem robust, modern, 

interoperabil și scalabil destinat procesării alertelor de securitate cibernetică primite 

de CERT-RO, care va fi interoperabil cu sistemele instituțiilor publice cu 

responsabilități în domeniu precum și cu orice altă organizație din mediile 

guvernamental, de afaceri sau universitar, în vederea transmiterii corecte, coerente și 

rapide a alertelor sau a altor informații despre amenințări detectate, într-un format clar, 

ușor de interpretat și ușor de integrat în diverse sisteme de securitate cibernetică.A fost 

elaborat proiectul tehnic, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 31 mai, 2019. 

 Conform “programului legislativ”, în anul 2018, au fost iniţiate proiecte legislative pentru 

realizarea angajamentelor asumate în cadrul Programului de Guvernare, după cum urmează: 

 Legea nr. 362/2018 (adoptatăîn 28 decembrie 2018) privind asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a rețelelorși a sistemelor informatice, care transpune în integralitate 

Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind 

măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în 

Uniune; CERT-RO a devenit autoritate competentă la nivel naționalîn domeniu pentru reacția 

la incidente de securitate cibernetică în spațiul civil, centru de răspuns la incidente de securitate 

cibernetică, punct unic de contact și echipă CSIRT națională. 

 Ordonanța de Urgență nr. 112/2018, privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor 

mobile ale organismelor din sectorul public transpune în integralitate, în legislația națională, 

Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 

privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul 

public. Prin acest act normativ se creează condițiile pentru ca persoanele cu dizabilități și 

persoaneleîn vârstă să poată participa și să fie integrate în viața socială și culturală a Uniunii 

Europene, aceste aspecte fiind considerate totodată priorități la nivel național. 

 Extinderea scutirii de impozit pe venit pentru programatorii studenţi prin emiterea unui 

Ordinului de Comun al Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, al Ministrului 

Educației Naționale, al Ministrului Muncii și Justiției Sociale și al Ministrului Finanțelor 

Publice 

 În domeniul Comunicații în bandă largă, pe întreg parcursul anului 2018, s-a asigurat 

continuarea, într-un ritm accelerat, a implementării proiectului Ro-NET pentru “construirea 

unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 



254 

 

structurale”, prin care se dorește, în principal, construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în peste 700 de localități.  

 Stadiul la decembrie 2018 al proiectului RO-NET, în cifre:  

- recepții efectuate în teren –605 amplasamente,  

- introduse la plată – 586,  

- certificate de acceptanță finală de sistem/lot încheiate – lot 1; 

- amplasamente cu autorizație construire blocata–11. 

- În perioada ianuarie - decembrie 2018 s-au recepționat 259 de localități, iar pentru 42 

de amplasamente au fost eliminate blocajele apărute în relația cu autoritățile publice 

locale, închiderea proiectului fiind estimată pentru luna iulie 2019. 

 Demararea implementării Sistemului integrat de management pentru o societate 

informațională performantă (SIMSIP) care vizează dezvoltarea și introducerea standardelor 

și instrumentelor managementului calitățiișiperformanței în cadrul Ministerului 

ComunicațiilorșiSocietățiiInformaționale (MCSI) și Centrului Național de Răspuns la Incidente 

de Securitate Cibernetică (CERT-RO) prin asigurarea implementării sistemului unitar de 

management al calității care să aibă la bază standardul ISO 9001 și instrumentul CAF, precum 

și a managementului performanței. Cererea de finanțare a fost selectată în vederea finanțării 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În luna mai, 2018 a fost semnat 

contractul de finanțare si au fost demarate procedurile pentru pregătireadocumentațiilor de 

atribuire din Planul de achiziții al proiectului. 

 În linie cu acțiunile stabilite prinAgenda Digitală, în 2018, au fost demarate inițiative pentru 

pregătirea/lansarea/scrierea și gestionarea unui număr semnificativ de  proiecte. Astfel, 

Organismul Intermediar pentru Promovarea SocietăţiiInformationale(OIPSI) din cadrul 

MCSI a avut deschise/a lansat, în 2018, următoarele Ghiduri de finanțare: 

 SECȚIUNEA BIG DATA 

- lansat în 09 iunie 2016.  

  Beneficiari:  

 Autorități/instituții publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate 

juridică proprie care: 

o gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viață 

predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viață, 

o gestionează / coordonează /asigură servicii sau acțiuni cu privire la 

susținereaactivităților legate de evenimentele de viață. 

 Parteneriate între cei menționați mai sus - în funcție de logica responsabilităților 

administrative șieficiența operațională. 

Proiecte  

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI - 

Îmbunătățireacapacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare 

ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data – contractat în 29.01.2018 - Proiect aflat 

în implementare. 

 CONSILIUL CONCURENȚEI - Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și 

implementarea unor mecanisme avansate de analizăși schimb de date prin implementarea 
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unui sistem informatic de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului 

Concurenței – contractat în 29.01.2018 - Proiect aflat în implementare. 

- Acestea sunt sisteme de inteligență artificială ce procesează volume mari de date și 

fac recomandări pentru eficientizarea activității instituțiilor publice.  

 SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE 

- lansat în 27 noiembrie 2017.  

- Beneficiari: 

 Ministerul Afacerilor Interne – DGCTI în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale (STS),  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI),  Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)”, proiectul 

„Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă- SIIEASC”, depus în 

data de 29.01.2018 și contractat în 25.06.2018. Proiect aflat în implementare. 

 Ministerul Afacerilor Interne – DGCTI, proiectul „HUB DE SERVICII (CENTRUL DE 

FURNIZARE SERVICII ELECTRONICE) LA NIVELUL MAI”depus în 14.12.2018. Proiect 

aflat în evaluare. 

 MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE, 

proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE SITUE”, depus în 

data de 08.01.2018 și contractat în 29.05.2018. Proiect aflat în implementare. 

 SECȚIUNEA E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ  

- lansat în 06.02.2018 

- Beneficiar: OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  

- Proiectul „SISTEM ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT ȘI 

INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURĂRII SERVICIILOR DE E-
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GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAȚĂ (ONRC V2.0)” a 

fost depus în data de 13.12.2018. Proiect aflat în evaluare. 

 SECȚIUNEA CLOUD COMPUTING GUVERNAMENTAL ȘI REȚELELE 

SOCIALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 

- lansat în 25.07.2018 

- Beneficiar: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în 

parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale (STS). 

- Proiectul se află în curs de elaborare. 

 SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA 

- lansat în 05.09.2018 

- Beneficiari:Autorități/instituții publice centrale sau structuri publice ale acestora cu 

personalitate juridică proprie sau parteneriate între cei menționați. 

- Proiectele se află în stadiul de pregătire a finanțării. 

 SECȚIUNEA ASIGURAREA SECURITĂȚII CIBERNETICE A SISTEMELOR 

TIC ȘI A REȚELELOR INFORMATICE 

- lansat în 02.07.2018  

- Beneficiari: 

 Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, 

proiect „Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT” 

 Serviciul Român de Informații prin Centrul Național Cyberint cu partener Serviciul 

de Telecomunicații Speciale (STS), proiect „Actualizarea și dezvoltarea sistemului 

național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea 

națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic” 

- Proiectele se află în curs de proiectare 

 SECȚIUNEA E-CULTURĂ 

- lansat in 28.03.2017 

- Beneficiar unic Ministerul Culturii și IdentitățiiNaționale.  

- Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României a fost evaluat și contractat în 

data de 13.07.2018. Proiect aflat în implementare. 

 SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE 

- lansat in 20.03.2018. 

- Beneficiari: 

 Ministerul Educației Naționale, cu partener Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicații Speciale, proiectul 

„SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS)”. 

Proiectul se află în stadiul de pregătire în vederea depunerii. 

 Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, 

proiectul "Infrastructură națională pentru conexiune la internet fără fir în școli 

(Wireless Campus)", are ca obiectiv instalarea internetului wireless in 4.500 de școli, 

având ca scop facilitarea accesului la resurse educaționale digitale furnizate prin 

intermediul internetului. Extinderea orizontului educațional aflat la dispoziția elevilor și 

cadrelor didactice, concomitent cu multiplicarea oportunităților de participare la dialog 
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prin acest tip de comunicare. Proiect depus în data de 06.09.2018 și contractat în 

14.11.2018. Proiect aflat în implementare. 

 Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare,  

proiectul Portalul Național Al Educației ”Biblioteca Școlară Virtuală”. Proiectul se 

află în curs de proiectare la MEN. 

 SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE 

- lansat în 01.10.2018.  

- Beneficiari ai acestui proiect: Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate 

- Proiectele se află în stadiul de pregătire a finanțării. 

 Având în vedere importanța și impactul proiectelor enumerate mai sus, prezentăm în 

continuare o serie de aspecte cheie:  

 S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Sistem informatic integrat pentru 

emiterea actelor de stare civilă SIIEASC, beneficiar proiect - MAI, STS, MDRAP, în 

parteneriat cu MCSI, care are ca obiectiv general informatizarea sistemului de depunere 

a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, 

precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice 

ce au la bază informații primare de stare civilă. 

 Proiectul Hub de Servicii (Centrul De Furnizare Servicii Electronice), la nivelul MAI, are 

ca obiectiv general simplificarea accesului cetățenilorși mediului privat la serviciile 

furnizate de către MAI, serviciile care vor fi implementate în cadrul acestui proiect având 

incidență asupra următoarelor evenimente de viață pentru cetățeni: obținereacărții de 

identitate, obținerea unui pașaport, obținerea permisului de conducere și înmatricularea 

autovehiculului. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte in data de 

27.11.2017. La nivelul anului 2018, sistemul informatic, aflat în responsabilitatea  MAI 

se afla în curs de proiectare . 

 În cadrul proiectului MCSI „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre 

UE” (SITUE), ce are ca obiectiv general realizarea Sistemului de Interoperabilitate 

Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE), proiectul a trecut de etapa de evaluare 

administrativă și eligibilitatea cererii de finanțare a fost admisă. Contractul elDAS 

(SITUE) de finanțare având nr. 4/231, a fost semnat în data de 29 mai 2018. Ca parte a 

acestui proiect s-a proiectatNodul Național de Identitate Virtuală, care permite 

introducerea conceptului de Identitate Virtuală, sistem informatic cu ajutorul căruia 

cetățenii se vor putea identifica electronic în relație cu autoritățile publice din România și 

din celelalte state membre UE. 

 Proiectul„Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat 

asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață - beneficiar Oficiul 

Național al Registrului Comerțului (ONRC) - reprezintă o etapă de implementare a 

Strategiei Naționale  pentru Agenda Digitală a României 2020, prin care vor fi digitalizate 

17 evenimente de viață. Printre evenimentele de viață acoperite de proiect se numără: 

înființarea unei afaceri, derularea unei afaceri (inclusiv modificări), desființarea unei 

afaceri, falimentul sau obținerea de informații aferente Registrului Comerțului  și altele. 



258 

 

A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 06.02.2018.  

Sistemul informatic, aflat în responsabilitatea ONRC, se află în curs de proiectare. 

 În cadrul proiectului “HUB de servicii MMJS” – beneficiar Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale (MMJS) - ANPIS, reprezentând site-ul web pentru interacțiunea dintre cetățeni și 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, a fost agreată arhitectura instituționalăși strategia 

pentru redactarea Fișei de Proiect. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de 

proiecte în data de 06.09.2018 . Sistemul informatic, aflat în responsabilitatea MMJS, se 

află în curs de proiectare MMJS-MCSI.  Proiectul care va fi depus va cuprinde 10 

evenimente de viață din zona MMJS. 

 Sistemul integrat pentru managementul şcolarităţii (SIMS) sau Catalogul Şcolar 

Electronic-: beneficiar Ministerul Educației Naționale (MEN), sistem care are ca beneficii 

eficientizarea sistemului de învățământ, creșterea transparenței acestuia și îmbunătățirea 

comunicării dintre cadre didactice, elevi, părinți și instituțiile de învățământ. A fost 

elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 20.03.2018. Sistemul 

informatic, aflat în responsabilitatea MEN, se află în curs de proiectare MEN. 

 "Infrastructură națională pentru conexiune la internet fără fir în școli (Wireless 

Campus)",are ca obiectiv instalarea internetului wireless în 4.500 de școli, având ca scop 

facilitarea accesului la resurse educaționale digitale furnizate prin intermediul 

internetului. Extinderea orizontului educațional aflat la dispoziția elevilor și cadrelor 

didactice, concomitent cu multiplicarea oportunităților de participare la dialog prin acest 

tip de comunicare. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data 

de 20.03.2018. Proiectul a fost depus în data de 06.09.2018 și contractat în 14.11.2018. 

Proiect aflat în implementare. 

 Proiectul "Biblioteca virtuală" - în colaborare cu MEN, platformă de e-learning la 

dispoziția sistemului național de învățământ, care oferă acces gratuit la manuale școlare, 

ajută la extinderea gamei de activități didactice ce pot fi desfășurate în timpul orelor de 

curs și reduce volumul de manuale în format fizic de care elevii au nevoie zilnic. Proiectul 

se află în curs de proiectare la MEN  

 Proiectul "Biblioteca Digitală", în colaborare cu MCIN, prin care 550.0000 de resurse 

culturale vor fi digitizate, dintre care 200.000 vor fi furnizate de către europeana.eu. În 

acest moment, proiectul se află în curs de implementare. 

 Registrul Bolilor - sistem informatic care să consolideze date medicale grupate sub formă 

de registre specifice diferitelor patologii, beneficiar fiind Ministerul Sănătății; A fost 

elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 01.10.2018 iar sistemul 

informatic, aflat în responsabilitatea Ministerului Sănătății,  este în curs de proiectare. 

 Biletul de Trimitere și Concediul Medical - platformă informatică pentru evidența 

biletelor de trimitere și a concediilor medicale, care are ca scop eliminarea formularelor 

și reducerea timpului investit de cetățeni în obținerea documentațiilor medicale, 

beneficiar proiect fiind Casa Națională pentru Asigurări de Sănătate. A fost elaborat 

ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 01.10.2018. Elaborarea 
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proiectului tehnic, aflat în responsabilitatea CNAS, a fost asiguratăîn proporție de 90%. 

Se așteaptă depunerea lui de către beneficiar. 

 Dosarul Electronic de Sănătate (DES), platformă informatică pentru gestionarea datelor 

medicale ale cetățenilor, având ca scop creșterea calității actului medical, beneficiar 

proiect CNAS. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 

01.10.2018. Proiectul tehnic, aflat in responsabilitatea CNAS, este în curs de elaborare. 

 Sistemul informatic Național pentru Adopție (SINA) - beneficiar proiect Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) - a fost creat în 

vederea creșterii eficacității protecției sociale, mai ales în domeniul prevenirii separării 

copilului de familie. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte în data 

de 06.09.2018. Sistemul se află în curs de proiectare MMJS-MCSI. 

 Sistemul Național de Management al Cazurilor Persoanelor cu Dizabilitățicare urmărește 

reducerea birocrației excesive pentru persoanele cu dizabilități– beneficiar proiect 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD). A fost elaborat ghidul 

de finanțare și lansat apelul de proiecte în data de 06.09.2018. Sistemul se află în evaluare 

spre obținereafinanțării europene. 

 Telemedicina 2 –beneficiar Ministerul Sănătății. A fost elaborat ghidul de finanțare și 

lansat apelul de proiecte în data de 01.10.2018. 

 Sistem Informatic Național pentru Secțiile de Urgență - beneficiar Ministerul Sănătății. 

Sistemul informatic are ca obiectiv sprijinirea procesului de luare a deciziilor în secțiile 

de urgență ale marilor spitale. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de 

proiecte în data de 01.10.2018. Sistemul informatic, aflat în responsabilitatea Ministerului 

Sănătății, este în curs de proiectare.  

 Registrul Online pentru Evidența Salariaților (REGES Online), beneficiari MMJS, IM, 

MCSI. Registrul online gestionează contractele individuale de muncă fiind aflat la 

dispoziția firmelor, a cetățenilor și a autorităților. A fost elaborat ghidul de finanțare și 

lansat apelul de proiecte în data de 06.09.2018. 

 Se lucrează la stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare 

(proiectul EGOV) și se au în vedere următoarele măsuri: 

 Finanțare sistem Single Sign-On, sistem de autentificare centralizată în raport cu 

autoritățile publice. Proiectul EGOV, aflat în implementare, va oferi o fundamentare 

formală pentru utilizarea unui astfel de sistem. Se urmărește crearea unei imagini 

complete a nivelului de informatizare a instituțiilor publice. Sistemul se află în stadiul de 

pregătire a finanțării. 

 Finanțare mediu privat, prin "NextGeneration Access", cu scopul de a extinde rețeaua de 

fibră optică - se află în stadiul de pregătire a finanțării. Se urmărește facilitarea conectării 

a până la 170.000 de gospodării care nu beneficiază în momentul de față de internet. 

Beneficiarii proiectului sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari. A fost 

obținut avizul Consiliului Concurenței pe schema de ajutor de stat și avizul ANCOM 

pentru condițiile de acces. A fost elaborat ghidul de finanțare și lansat apelul de proiecte 

în data de 06 august 2018, cu închidere apel în data de 04 octombrie. 

 Birou unic TIC rural și urban mic este programul prin care se va asigura un  cadru 

unitar privind accesarea de către cetățeni a serviciilor publice electronice furnizate de 
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către autoritățile publice locale,  MCSI oferind sprijin MDRAP în elaborarea 

documentației de fundamentare program. 

 Proiectul ghișeul.ro, creat în vederea îmbunătățirii serviciilor publice, reprezintă o 

platformă web pentru efectuarea de plăți electronice către instituții publice conectate. 

Această platformă, administrată în comun de Agenția pentru Agenda Digitală a României 

și Asociația de Plăți Electronice din România, a venit cu noutăți în trimestrul III 2018 

prin adăugarea unei noi metode de plată pe platformă - internet banking cu zero comision, 

precum și adăugarea de facilități de interoperabilitate similare cu sisteme similare din alte 

țări europene. 

 Dezvoltarea unui Catalog Național al Soluțiilor IT pentru e-guvernare-Realizarea 

catalogului într-o formăinițială, pe măsura calitățiiinformațiilor primite și realizabil în 

concordanță cu sistemele IT existente, a avut ca termen de finalizare 30 iunie 2018. MCSI 

a avut rolul de a asigura finanțarea coordonată pentru proiecte IT din fonduri europene. 

Toate ghidurile de finanțare au fost realizate în 2018 și toate apelurile de proiecte 

deschise. 

 În vederea îmbunătățirii cadrului legislativ de reglementare pentru susținerea 

comerțului electronic și a modernizării comerțului cu amănuntul prin mijloace media 

electronice s-a continuat implementarea proiectului „Îmbunătățirea normelor, 

procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilorși pentru Societatea 

Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic, 

ECOM” cu termen de finalizare în luna martie 2019, având ca principale rezultate 

elaborarea unei propuneri de politică publică și a unui plan de acțiuni până în 2020 în 

domeniul comerțului electronic. 

 La data de 6.03.2018 a fost semnat contractulavând ca obiect prestarea de servicii de 

consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic, între 

Ministerul ComunicațiilorșiSocietățiiInformaționaleși Asocierea formată din Deloitte 

Consultanță srl (Lider de asociere) și Deloitte Audit srl (Asociat), în valoare de 

2.020.719,82 lei fără TVA, pe o durată de 11 luni. 

 În perioada 31.05.2018 – 30.08.2018, prestatorul Deloitte Consultanță SRL (Lider de 

asociere) și Deloitte Audit SRL (Asociat) a organizat șapte ateliere de lucru la care au 

participat reprezentanți ai autorităților publice (ministere, agenții, autorități cu atribuții de 

reglementare), precum și participanți din mediul privat implicați în activități de comerț 

electronic, respectiv deținători de magazine on-line. Aceste ateliere au avut ca scop 

pregătirea propunerii de politică publică și a planului de acțiune, elaborarea acestora, 
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consultarea pieței. Toate aceste acțiuni au avut ca  finalitate redactarea propunerii de 

politică publică în domeniul e-comerţ. 

 În ultimul trimestru al anului 2018, a fost elaborată documentația,care poate fi consultate 

la următoarea adresă internet: https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-in-

implementare/proiectul-ecom/: 

- analiza exhaustivă a cadrului normativ actual din domeniul comerțului electronic 

național; 

- analiza de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării unei autorități de 

certificare a magazinelor on-line de încredere; 

- studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuțiilor si responsabilităților la nivelul 

administrației publice din domeniul e-comerț; 

- studiu privind rolurile, atribuțiile și responsabilitățile la nivelul administrației 

publice din domeniul comerțului electronic; 

- prezentare a două mecanisme– unul de coordonare între MCSI și instituțiile 

implicate în e-comerț și unul de cooperare a MCSI cu părțile interesate 

(stakeholderi); 

- analiză comparativă a sistemelor de reglementare a comerțului on-line din cadrul a 

cel puțin 6 țări europene; 

- raport cu privire la necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru 

rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic; 

 În domeniul Serviciilor poștale, s-au luat mai multe măsuri administrative și s-au 

demarat mai multe proiecte, inclusiv pe fonduri europene. Compania NaționalăPoșta Română 

a beneficiat de un plan extins de măsuri pe termen scurt și mediu, bazat pe realizarea procesului 

de capitalizare, prin adoptarea HG nr. 38/ 08.02.2018și dezvoltarea ofertei de produse și 

servicii: 

 Sprijinirea capitalizării/finanțării activității CNPR pentru implementarea necesităților 

investiționale precum și identificarea soluțiilor pentru problematica datoriilor istorice ale 

CNPR față de stat, în vederea consolidării performanțelor economice ale operatorului 

poștal național. Procesul de capitalizare a CNPR, inițiat prin L nr.2/2018 – legea bugetului 

de stat pe anul 2018 - a fost definitivat din punct de vedere legislativ prin adoptarea HG 

nr.38/2018. Procesul de capitalizare creează premisele relansării CNPR din perspectiva 

îmbunătățirii indicatorilor financiari, cu consecința accesului la piața de capital pentru 

susținerea programelor de investiții și dezvoltare, în acord  cu concluziile testului 

investitorului privat în economia de piață. 

 Creștereacalității serviciilor poștaleale CNPR prin dezvoltarea paletei de servicii – în 

special din clasa livrărilor expres -, optimizarea serviciilor și a rețelelor poștale la 

https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-in-implementare/proiectul-ecom/
https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-in-implementare/proiectul-ecom/
https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Studiu-cu-privire-la-clarificarea-rolurilor-atribu%C8%9Biilor-si-responsabilit%C4%83%C8%9Bilor-la-nivelul-administra%C8%9Biei-publice-din-domeniul-e-comer%C8%9B.pdf
https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Studiu-cu-privire-la-clarificarea-rolurilor-atribu%C8%9Biilor-si-responsabilit%C4%83%C8%9Bilor-la-nivelul-administra%C8%9Biei-publice-din-domeniul-e-comer%C8%9B.pdf
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cerințele clienților, informatizarea serviciilorși acceptarea plății cu card bancar pe site-ul 

Poștei Române și în oficii poștale selectate; 

 Alte măsuri de eficientizare a activității operatorului poștal național: 

- Optimizarea rețelei de subunități poștale pe criterii de eficiență și competitivitate; 

- Actualizarea și optimizarea itinerariilor curselor poștale; 

- Adaptarea programului de lucru cu publicul la cerințele clienților; 

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră cu operatori străini de servicii 

poștale în vederea creării unei piețe eficiente europene de servicii poștale, 

optimizării/dezvoltării operațiunilor specifice (un accent special trebuie acordat 

relațiilor cu Republica Moldova). 

- Încheierea de către CNPR aAcordului de Decontare Interconnect Europa 

(InterconnectRemuneration Agreement- Europe IRA-E), respectiv Acordul Cadru 

pentru Interconectarea Operațiunilor (Interconnect Operational Framework 

Agreement -IOFA), cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2019, pentru procesarea 

trimiterilor poștale transfrontaliere. 

- Continuarea integrării între serviciile poștale și cele financiare, prin  autorizarea 

CNPR să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților 

aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile CNPR pentru 

programul Tezaur lansat de Ministerul Finanțelor  Publice. 

- Implicarea superioară a CNPR în comunitățile în care își desfășoară activitatea prin 

inițiative și programe de responsabilitate socială corporativă, suplimentare rolului 

său social șimisiunii de bază, cum ar fi: 

 campania de conștientizare door-to-door, în rândul populației a importanței pe care 

donarea de sânge o are în salvarea de vieți omenești;  

 campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit, pentru sprijinirea Asociației 

Sportive Mereu Împreună Pentru Oameni, o organizație non-guvernamentala care susține 

recuperarea persoanelor cu dizabilități și creșterea rolului șiimportanței lor în cadrul 

societății; 

 colectă de alimente pentru centrele sociale de la Valea Plopului și Valea Screzii, unde 

sunt îngrijiți peste 400 de copii și sunt sprijinite numeroase familii tinere cu venituri mici. 

- Menținerea unui climat concurențial în piața de servicii poștale, garant al dezvoltării 

sănătoase a serviciilor poștale la tarife corecte, acompaniată de menținerea 

serviciului universal optimizat și corect finanțat. 

- Integrarea informatică, informațională și logistică superioară a operatorilor poștali 

cu IMM/magazine online, pentru sprijinirea competitivității economice a firmelor 

în sectorul comerțului electronic. 

- Adaptarea legislației serviciilor poștale la evoluția pieței/mediului tehnic/digital, 

economic și social precum și la evoluția cerințelor clienților, coroborat cu nevoile 

de eficiență economică pentru operatorii poștali. 

- Menținerea unui dialog social permanent, constructiv și productiv economic cu 

organizațiile salariaților din sectorul poștal și de telecomunicații pentru menținerea 

locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă din sector și a sănătății și 

securității muncii precum și de colaborare în transformarea sectorului poștal, 
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exemplificat prin încheierea la 1 mai 2018 a noului Contract Colectiv de Muncă la 

nivel de CNPR, valabil în perioada 01.05.2018-01.05.2020 și derularea de negocieri 

în perioada 06.08.2018 - 27.09.2018 între  CNPR - Sindicatul Lucrătorilor Poștali 

din România privind aplicarea unor corecții salariale conform CCM 2018-2020, în 

beneficiul a cca. 13.700 salariați, din care 89% personal operativ. 

- Valorificarea oportunităților comerciale internaționale, din proiecte, programe, 

parteneriate care valorifică existențapieței unice europene, respectiv prin: 

 participarea CNPR la proiectul european „e-Commerce 

InterconnectProgramme” și încheierea de acorduri comerciale cu integratorii 

de trimiteri ecommerce; 

 continuarea implementării a cinci proiecte cu finanțare nerambursabilă, 

accesate de CNPR prin programul ERASMUS PLUS, și un proiect finanțat 

prin programul SESAR al Comisiei Europene (E-INSURANCE TRAINING; 

CULTURAL MEDIATORS IN THE POST SECTOR; Experiential Training 

in 3D Virtual – Extra 3D; New Post; EURODRONE). 

 Aplicația web a CNPR a fost modernizată. S-au îmbunătățit mecanismele de 

urmărire a coletelor. S-a introdus plata cu POS-ul în oficiile poștale, 

urmărindu-se reducerea timpilor la ghișeu, reducerea tarifelor, optimizarea 

activității. 

 În domeniul radio comunicațiilor,  Societatea Națională de Radio comunicații S.A. are în 

desfășurare  următoarele proiecte: 

 demararea proiectul de implementare a televiziunii digitale terestre în România, cu un 

buget de 28 milioane de euro. Proiectul tehnic a fost elaborat, iar la data de 31.12.2018 

a fost  lansată procedura de achiziție pentru lotul 1 – echipamente de transmisie 

(emițătoare). 

 proiectul pilot de transmitere digitală a programelor de radio în România - în urma 

discuțiilor purtate între reprezentanții SNR și SRR s-a stabilit demararea unui proiect de 

radiodifuziune digitală, în standard T-DAB+, în 3 locații: București, Ploiești și Coștila; 

 proiectul de extindere a rețelei FM Radio România Actualități SNR a obținut licențele 

de emisie pentru Alba Iulia, Slatina, Gheorgheni și Dragoș-Vodă. 
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20. POLITICA DE APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERE GENERALE 

Pe parcursul anului 2018 , s-a urmărit implementarea politicii de apărare a României ale 

cărei linii directoare au fost stabilite de PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020 și 

detaliate ulterior în CARTA ALBĂ A APĂRĂRII (CA17) într-o abordare marcată de coerență, 

Principalele realizări 

Coerență și continuitate în implementarea politicii de apărare 

 Reflectarea obiectivelor naționale pe dimensiunea de apărare în deciziile Summit-ului 

NATO 2018 – profilului straegic al Mării Negre, consolidare brigada multinațională (MNBDE 

SE), constituire entitate de comandă de nivel corp (MNC SE). 

 Implementarea angajamentelor privind postura aliată de descurajare şi apărare (eFP 

și tFP) – baterie apărare antiaeriană in Polonia, MND SE, MNBDE SE, NFIU etc.  

 Implicarea de substanţă în iniţiativele UE din domeniul apărării –  8 proiecte PESCO, 

CARD, mobilitate militată etc. 

 Pregătirea corespunzătoare a Președinției Consiliului UE –  consultări cu țările din trio 

și cu instituțiile UE, dezvoltare structuri de sprijin. 

 Îmbunătățirea substanțială a capabilităților de apărare – concepte/strategii, achiziții 

(TBT 8X8, HIMARS, HSAM/PATRIOT, Avion multirol, etc.), Smart Defence (32 de proiecte), 

Pooling&Sharing (8 proiecte), Framework Nation Concept, instruire/exerciții (SABER 

GUARDIAN, NOBLE JUMP, SEA SHIELD), dezvoltarea infrastructurii cu fonduri NSIP (Mihail 

Kogălniceanu, Fetești, Otopeni etc). 

 Modernizarea învățământului militar –  ajustarea reglementărilor și normativelor, 

înfințare/ reînființare de unități de învățământ, modernizarea infrastructurii. 

 Îmbunătățirea vieții personalului –  creșteri salariale (inclusiv vaucere de vacanță), 

consolidarea calității actului medical, dezvoltarea facilităților/ infrastructurii de tratament și 

recuperare. 

 Marcarea Centenarului, cinstirea eroilor/veteranilor - peste 360 de activităţi  și programe 

specifice (parada, ceremonialuri, dezveliri/construcții de monumente, albume etc.). 

 Revitalizarea industriei de apărare – asigurarea  standardelor NATO de calitate a 

produselor (audituri, certificări/recertificări), stimularea producției de produse proprii și a 

structurilor de cercetare-dezvoltare. 

 Intensificarea cooperării interinstituționale și sprijinul autorităților locale în 

gestionarea crizelor/accidentelor – relaționarea centrelor operative, exerciții comune 

(”SEISM”, ”ModEX 2018”, ”HISTRIA 18” etc), consultări experți, misiuni de intervenţie (328, 

în 21 judeţe; 88%  pentru pesta porcină), exerciţii de mobilizare. 

Finanțare adecvată și utilizarea eficientă a resurselor 
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rigurozităte și mai ales de continuitate în sensul capitalizării pe eforturile depuse anterior și pe 

rezultatele înregistrate deja pentru a duce mai departe procesele/măsurilor specifice. 

Prin urmare, s-a continuat întreprinderea demersurilor şi aplicarea măsurilor pentru 

consolidarea profilului de partener strategic relevant al României la nivelul Organizaţiei 

Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), al Uniunii Europene (UE), pentru consolidarea și 

valorificarea Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.  

Deopotrivă, efortul instituţiei a fost concentrat şi asupra generării condiţiilor de 

modernizare şi adaptare a Armatei României la riscurile şi provocările specifice actualului 

context geopolitic, asupra implementării și menținerii unui management performant al 

resurselor de apărare precum și asupra pregătirii profesionale şi creşterea calităţii vieţii 

personalului militar.  

Totodată au fost avute în vedere revitalizarea industriei de apărare precum și pregătirea 

populației și teritoriului pentru apărare concomitent cu sprijinirea autorităților centrale și locale 

pentru gestionarea situațiilor de criză/urgență. 

Din perspectiva resurselor financiare, bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale 

(18,165 mld. Lei) a reprezentat 2% din PIB-ul estimat la data aprobării bugetului iar 

aproximativ 35% din buget a fost alocat pentru achiziţii de echipamente majore. Aceste aspecte 

au situat România în ”clubul elitist” al țărilor aliate care și-au îndeplinit angajamentul de 

creștere a investițiilor în sectorul de apărare asumat la Summit-ul in Țara Galilor în 2014 

(Defence Investment Pledge).  

DETALII 

Activitățile desfășurate de MApN în 2018 pentru atingerea fiecărui obiectiv stabilit prin 

prevederile Capitolului „Politica de apărare şi securitate naţională”, subcapitolul „Politica de 

apărare” din Programul de guvernare, se prezintă în concret după cum urmează: 

 Asigurarea continuităţii strategice în cadrul NATO şi UE și în contextul 

parteneriatelor strategice, în special cu SUA 

Pe întreg parcursul anului 2018, Ministerul Apărării Naţionale a urmărit cu prioritate 

participarea la activă la procesele decizionale și de planificarea ale NATO și UE, 

operaționalizarea entităților NATO dezvoltate pe teritoriul național precum și susținerea 

politicii de securitate și apărare comune și pregătirii preluării presedințeiei Consiliului UE. 

 Totodată, prin potențialul lor de a contribui la armonizarea poziționării pe problematici 

de  un interes și implicit la promovarea intereselor mutuale, o atenție aparte au prezentat 

parteneriatele strategice ale României, în special cu SUA, precum şi a altor relaţii de parteneriat 

relevante în raport cu interesele naționale și regionale. 

 Participarea activă la procesele decizionale NATO și UE 

În anul 2018 participarea Ministerului Apărării Naţionale la procesele decizionale în cadrul 

Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene a fost materializată prin promovarea constantă 

şi susţinută a intereselor naţionale în raport cu problematicile de pe agenda NATO şi UE în 

cadrul consultărilor formale şi informale ale grupurilor de lucru, dar mai ales al reuniunilor de 

nivel înalt. 

 În context NATO, cel mai important eveniment a anului 2018 a fost Summit-ul NATO 

de la Bruxelles din 11-12 iulie. În perspectiva acestui eveniment principalul efort al Ministerului 
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Apărării Naţionale a fost orientat spre elaborarea şi promovarea obiectivelor României pe 

dimensiunea de apărare6.  

 Aceste obiective au fost reflectate în mandatele de participare a oficialilor şi 

reprezentanţilor naţionali la diversele comitete şi grupuri de lucru pregătitoare pentru deciziile 

Summitului, precum şi în corespondenţa către parteneri/aliaţi şi au fost promovate constant şi 

susţinut în contextul întâlnirilor aliate şi bilaterale. 

 Trebuie menționată, în context și participările la reuniunile miniştrilor apărării din 

statele membre NATO (februarie, iunie și octombrie 2018) ocazii cu care ministrul apărării 

naționale a promovat constant obiectivele/interesele naționale în context aliat, dar și în cadrul 

seriilor de discuţii bilaterale pe care le-a avut în marja acestor reuniuni. 

 Pe baza mandatului naţional a fost promovată oferta de constituire pe teritoriul 

României a unui comandament de forţe terestre de nivel corp7 care să contribuie la întărirea 

posturii de descurajare şi apărare a flancului estic al NATO şi să confere coerenţă lanţului de 

comandă şi control în plan regional. Aceasta a fost salutată de aliaţi, fiind preluată şi în 

Comunicatul public al Summitului. 

 Obiectivele României s-au regăsit corespunzător reflectate în deciziile adoptate cu 

ocazia Summitului NATO de la Bruxelles. Astfel, deciziile privind creşterea profilului Mării 

Negre, consolidarea Brigăzii Multinaţionale Sud-Est (MN BDE-SE) pentru a fi capabilă să 

acţioneze în toate situaţiile şi dezvoltarea în România a unui element NATO de comandă şi 

control terestru de nivel corp de armată, în contextul adaptării Structurii de Comandă NATO, 

pot fi considerate indicatori ai faptului că obiectivul principal al României, de consolidare a 

flancului estic al NATO, a fost îndeplinit.  

 De asemenea, şi-au găsit materializarea în deciziile Summitului şi obiectivele corelate, 

astfel: promovarea abordării omnidirecţionale a flancurilor aliate, în vederea distribuirii 

echitabile a sprijinului NATO în regiunile sudică şi estică pentru o poziţie de descurajare şi 

apărare a Alianţei, sustenabilă şi credibilă, creşterea profilului naţional în cadru aliat, prin 

evidenţierea contribuţiei constante a ţării noastre la eforturile aliate pe linia proiectării 

stabilităţii, participarea în cadrul viitoarei misiuni de instruire a NATO în Irak şi contribuţia 

naţională la încadrarea Hub-ului Regional pentru Sud, precum şi în cadrul misiunii RESOLUTE 

SUPPORT din Afganistan. 

 Totodată, a fost subliniată determinarea României de a continua îndeplinirea 

angajamentelor pentru o partajare echitabilă a sarcinilor în cadrul Alianţei, pe cele trei paliere 

– cash, capabilităţi şi contribuţie la operaţii şi misiuni. 

 În context UE, eforturile Ministerului Apărării Naţionale au cunoscut o dinamică 

semnificativă stimulată atât de accelerarea din ultimii ani a proceselor europene privind 

                                                 
6  Au fost elaborate în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, fiind aprobate de către Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării  
7  Comandamentul Corpului Multinaţional Sud Est / Headquarters Multinational Corp – South East / HQ MNC-SE  
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integrarea apărării europene, cât şi de pregătirile pentru preluarea şi exercitarea de către ţara 

noastră a Preşedinţiei Consiliului UE.  

 Participarea la dezvoltarea securităţii şi apărării Uniunii Europene a continuat să 

reprezinte una dintre priorităţile politicii de apărare a României, ţara noastră sprijinind activ 

eforturile de promovare a UE ca actor global credibil pe scena internaţională de securitate.  

Contribuţia la procesele decizionale asociate Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) 

a vizat atât componenta dedicată dezvoltării capabilităţilor de apărare la nivelul UE, cât şi 

componenta operaţională, care a cunoscut în 2018 mai multe evoluţii notabile. 

 Sprijinul şi implicarea naţională pe palierul Politicii de Securitate şi Apărare Comună 

s-a realizat nu numai din perspectiva implementării iniţiativelor ce derivă din Strategia Globală 

a UE pe dimensiunea de securitate şi apărare, ci şi prin contribuţia cu forţe şi mijloace la operaţii 

militare şi misiuni civile ale UE, vizând asigurarea contribuţiei cu forţe şi capabilităţi militare 

şi civile la operaţiile şi misiunile UE, conform intereselor strategice ale României şi în funcţie 

şi de alte angajamente asumate în plan internaţional. 

Operaționalizarea structurilor aliate de comandă și control de pe teritoriul național  

 Demersurile pe această linie s-au circumscris eforturilor și contribuțiilor naționale la 

procesul de consolidare a posturii NATO de descurajare şi apărare pe Flancul estic respectiv de 

participare la implementarea măsurilor aferente prezenţei aliate avansate (Forward 

Presence//FP) întărite pe segmentul nordic (enhanced//eFP) al Flancului Estic și adaptate pe cel 

sudic (tailored//tFP). 

 Astfel, în contextul eFP, s-a continuat misiunea cu un detaşament de apărare antiaeriană 

în cadrul grupului de luptă dislocat de SUA și UK în Polonia.  

În contextul tFP, au fost înfiinţate şi operaţionalizate pe teritoriul naţional Comandamentul 

 Diviziei Multinaţionale Sud-Est/HQ MND-SE (Capabilitatea Operațională Deplină 

declarată în 22.03.2018), Brigada Multinaţională Sud-Est (MN BDE-SE) şi Unitatea NATO 

pentru integrarea forţelor aliate (NFIU). 

 De asemenea, au fost dezvoltate măsuri pentru intensificarea prezenţei aliate în 

România (Cadrul multinaţional întrunit intensificat de instruire (CJET) care asigură coerenţa 

instruirii multinaţionale combinate în regiunea Mării Negre, bazate pe contribuţii aliate 

voluntare de trupe care participă la activități de instruire și exerciţii în format multinaţional. 

 Cu titlu de exemplificare, în luna mai 2018, a fost aprobat raportul privind îndeplinirea 

sarcinilor ce revin României în urma semnării Aranjamentului Tehnic privind comanda şi 

controlul Comandamentului Brigăzii Multinaţionale Sud-Est (HQ MN BDE-SE C2 TA). Prin 

acest document au fost aprobate: lista unităţilor afiliate la Comandamentului Brigăzii 

Multinaţionale Sud-Est şi limitările şi restricţiile naţionale ale acestuia. Totodată a fost 

nominalizat preşedintele Plenarei şi membrii cu drept de vot la Plenara Comandamentului 

Brigăzii Multinaţionale Sud-Est. 

 Totodată, în perioada 04-05 decembrie 2018, la sediul Comandamentului diviziei 

multinaţionale de SE (HQ-MND-SE) a avut loc conferinţa iniţială de coordonare (ICM) pentru 

recertificarea NFIU ROU & BGR cu participarea structurilor responsabile. În cadrul conferinţei 
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s-au stabilit principalele repere privind recertificarea pe timpul exerciţiului SABER 

GUARDIAN 19. 

 În perioada 22-24.10.2018, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale,  s-a desfăşurat 

Conferinţa principală de planificare a exerciţiului SABER GUARDIAN 19, la care participă 

aliaţi/parteneri internaţionali (SUA, Slovenia, Croaţia, Ungaria şi Bulgaria). 

Susținerea PSAC și asigurarea PRES RO  

 Susţinerea activă a Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE are caracter 

permanent. La nivelul anului 2018, s-au întreprins demersuri pentru definirea priorităţilor 

naţionale privind Politica de Securitate şi Apărare Comună în contextul recent la nivel UE – 

sprijin pentru implementarea Strategiei Globale a UE, inclusiv consolidarea bazei tehnologice 

şi industriale. 

 De asemenea, pentru implementarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România s-a 

realizat o implicare de substanţă în cadrul noilor iniţiative UE din domeniul apărării – 

Cooperarea structurată permanentă - PESCO (8 proiecte, dintre care unul în calitate de 

observator), Revizuirea anuală a apărării - CARD,  Fondul European de Apărare – EDF, 

Capabilitatea militară de planificare şi conducere - MPCC,  mobilitatea militară. Au fost 

continuate eforturile pentru conectarea și participarea la procesele decizionale aferente lansării 

și implementării inițiativelor Comisiei Europene. 

 În cadrul eforturilor de pregătire a preluării Preşedinţiei Consiliului UE, au fost 

întreprinse demersuri pentru preluarea și exercitarea în condiții optime a acestui rol pe 

dimensiunea de apărare atât pe palierul conceptual cât și organizatoric.  

 Astfel, Ministerul Apărării Naţionale a contribuit8 la elaborarea Programului adoptat la 

nivelul Guvernului prin indicarea priorităţilor sectoriale în domeniul politicii de securitate şi de 

apărare comună, elaborarea Programului Trio, consultări cu reprezentanţii instituţiilor UE9, 

consultări cu ţările care preced preşedinţia României şi cu ţările Trio10, consultări bilaterale11 

conduse sub egida pregătirilor pentru Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 

(PRES RO), asigurarea preşedinţiei din umbră, elaborarea fişelor pe dosarele de interes, 

consultările cetăţeneşti privind tematicile prioritare ale PRES RO.  

 De asemenea, la nivelul MApN au fost înfiinţate structuri dedicate12  coordonării şi  

pregătirii activităţilor implicate de exercitarea PRES și au fost detaşaţi, în cadrul MApN, 

consilieri străini13 RO, a fost suplimentat personalul MApN la RPRO UE, persoanele 

                                                 
8 În contextul mecanismelor instituite la nivel naţional pentru pregătirea PRES RO– (Comitetul de Coordonare a 

sistemului național de gestionare a afacerilor europene, Consiliul Interministerial pentru pregătirea PRES RO) 
9 în prima jumătate a anului 2018 a fost intensificată participarea experţilor naţionali la activităţile organizate de 

Agenţia Europeană pentru Apărare (EDA) şi Comisia Europeană 
10 întrevedere la nivel de miniştri ai apărării: cu Finlanda şi Croaţia (iunie 2018, Bruxelles) 
11 directorul politic din MApN a avut numeroase întrevederi cu omologii din Trio-ul de Preşedinţii RO-FI-HR, în 

vederea armonizării poziţiilor naţionale, pe palierul apărării, precum şi o serie de discuţii cu reprezantanţi ai 

structurilor relevante pentru domeniul apărării din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă 
12 secţie de sprijin, grupul de lucru inter-departamental pentru afaceri europene 
13 Germania, Austria şi Franţa, pe perioada exercitării PRES RO 
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implicate14 au participat la programe de instruire, au fost organizate în țară a unui număr de 10 

evenimente internaționale , pe palierul apărării15. 

 Cu titlu aparte, în contextul procesului amplu dedicat pregătirilor pentru ieşirea Marii 

Britanii din Uniunea Europeană, planificată a avea loc pe perioada deţinerii de către România 

a Preşedinţiei Consiliului UE, Ministerul Apărării Naţionale a contribuit la procesele de 

evaluare a implicaţiilor, elaborare a mandatelor şi definirea liniilor de poziţionare pe aspectele 

acestui proces care au impact asupra PSAC. 

Participarea la procesele de planificare a apărării  

 Pe parcursul anului 2018, s-au avut în permanență în atenție demersurile pentru 

îndeplinirea angajamentelor în domeniul planificării apărării în cadrul multinaţional asigurat de 

NATO şi UE și implicit de participare la evenimenele/activitățile aferente.  

 S-a asigurat participarea la procesele de analiză a apărării în NATO16 şi UE, în special 

în ceea ce privește actualizarea  răspunsurilor naţionale la Chestionarul NATO privind 

capabilităţile pentru apărare (DPCS-17) şi la Chestionarul UE privind capabilităţile militare. 

S-a acționat constant pentru implementarea la nivel naţional a angajamentelor asumate în cadrul 

procesului NATO de planificare a apărării/NDPP (Ţintele de capabilităţi 2017).   

 Se poate afirma că prin măsurile și acțiuniele desfășurate România si-a îndeplinit cu 

brio angajamentele în ceea ce privește partajarea echitabilă a responsabilităţilor (burden 

sharing) în cadrul NATO pe cele trei dimensiuni asociate conceptului (”3Cs”: cash, capabilities, 

contributions).  

 Astfel, în ceea ce privește banii alocați (”cash”), anul 2018 a reprezentat al doilea an 

consecutiv în care România a respectat angajamentul de a aloca  2% din PIB pentru bugetul 

apărării şi, respectiv, 35% din totalul cheltuielilor pentru apărare destinate achiziţiei de 

echipamente majore (semnificativ mai mare faţă de procentul de 20% prevăzut de Defence 

Investment Pledge).  

 La capabilităţi (”capabilities”) se poate contabiliza aprobarea unui set de măsuri pentru 

îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NDPP, cu accent pe cele identificate 

ca prioritare de către miniștrii apărării din statele aliate cu ocazia ministerialei din iunie 2017. 

 La capitolul contribuții (”contributions”), România este un are o participare substanțială 

la misiunile şi operaţiile Alianţei, precum și ale UE, ONU și OSCE (peste 2.000 de militari în 

2018). 

 Trebuie evidențiată și participarea la proiectele din cadrul iniţiativelor NATO Smart 

Defence (32 de proiecte), UE Pooling&Sharing (8 proiecte) şi PESCO (8 proiecte), precum și 

la activitățile asociate Conceptul Națiunii Cadru (Framework Natiion Concept // FNC) 

desfășurate în coordonarea  Germaniei (capabilităţi afiliate de nivel brigadă, batalion şi pluton; 

                                                 
14 preşedinţi, vicepreşedinţi ai grupurilor de lucru, coordonatori de dosare şi experţi 
15 incluzând reuniunea informală a miniștrilor apărării, a directorilor politici, a Comitetului Militar al UE, 

Reuniunea Comitetului Athena, Grupul Politico-militar, precum şi o serie de seminarii şi exerciţii în cooperare cu 

Agenția Europeană de Apărare 
16 aprilie 2018, au avut loc la Cartierul General al NATO, Bruxelles, Reuniunea multilaterală România-NATO 

pentru analiza apărării 2017-2018 – acţiune circumscrisă activităţilor desfăşurate în cadrul etapei a 5-a a procesului 

NATO de planificare a apărării (Analiza rezultatelor). iunie 2018 a avut loc analiza şi confirmarea Raportului de 

Capabilităţi 2017/2018, cu documentele de evaluare pentru România anexate ce au fost prezentate la Reuniunea 

ministerială 
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contribuţii la dezvoltarea în comun a capabilităţilor -contribuții la 20 de clustere din totalul de 

24).  

Consolidarea parteneriatelor strategice, în special cu SUA  

 Parteneriatul Strategic cu SUA: în 2018, la București, s-a reunit, Grupul de lucru 

româno-american la nivel înalt în domeniul apărării pentru o nouă rundă a Dialogului strategic 

bilateral. SUA au complementat în plan bilateral măsurile adoptate în cadrul NATO prin 

„Iniţiativa de Descurajare Europeană” (European Deterrence Initiative – EDI), care prevede, 

printre altele, dezvoltarea infrastructurii necesare consolidării posturii de apărare și descurajate.  

 Bugetul anului fiscal american pentru 2018 a prevazut şi două investiţii în baze din 

România: 2,95 milioane USD pentru modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi la 

Baza Aeriană Câmpia Turzii şi 2,2 milioane USD pentru dezvoltarea infrastructurii Bazei 

Aeriene Mihail Kogălniceanu. Continuă sprijinul oferit de partenerul american prin programul 

Lift & Sustain pentru susţinerea logistică a forţelor, din TO Afganistan.  

 De menționat și desfășurarea, în perioada 15-16.11.2018, a Reuniunii Comitetului 

executiv Româno-American  (CEx) pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele 

Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României 

(DCA) şi a acordului dintre România şi Statele unite ale Americii privind amplasarea sistemului 

de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România (BMDA) şi a 

aranjamentelor de implementare subsecvente. A fost reiterată necesitatea continuării cooperării 

între România şi Statele Unite ale Americii în iniţiativele şi programele de instruire stabilite. 

 Parteneriatul Strategic cu Marea Britanie: Secretarul britanic al apărării a vizitat 

România, atât în anul 2017, cât și în anul 2018, în contextul prezenței militarilor britanici la 

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru executarea de misiuni de poliție aeriană și instruire. 

Franța: ministrul apărării naționale a efectuat o vizită oficială la Paris, ocazie cu care au fost 

stabilite noi repere privind actualizarea Foii de parcurs pentru implementarea Parteneriatului 

strategic, cooperarea tehnico-militară și susținerea pentru proiectul PESCO inițiat de Franța 

privind protecția medicală împotriva amenințărilor biologice și chimice. 

 Polonia: cu ocazia vizitei oficiale în România a ministrul polonez al apărării au fost 

convenite măsuri pentru implementarea deciziilor Summitului de la Varşovia, cu accent pe 

prezenţa aliată înaintată. Ministrul apărării naționale a participat la ceremonia de inaugurare a 

Centrului de Excelenţă NATO pentru Contrainformaţii Militare din Cracovia. Totodată, a 

continuat dialogul strategic structurat româno-polon în format „2+2”  MAE-MApN la nivel de 

secretar de stat și a fost  semnat, în marja ședinței comune de guvern, Acordul între Guvernul 

Republicii Polone şi Guvernul României privind mormintele de război. 

 În contextul consultărilor guvernamentale desfăşurate la Varşovia la data de 25 mai 

2018 a avut loc ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul Republicii Polone şi 

Guvernul României privind mormintele de război, document care reglementează regimul 

juridic privind comemorarea eroilor celor două armate, căzuţi pe teritoriul celuilalt stat. De 

asemenea, pe timpul consultărilor româno-spaniole la nivel înalt, desfăşurate la Madrid în 

perioada 05-07.09.2018, a fost semnat, la nivelul prim-miniştrilor celor două Guverne, noul 

Memorandum de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul 

Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, instrument extrem de util 

pentru dezvoltarea relaţiilor dintre cele două armate. În acelaşi registru se înscrie şi semnarea 

la Bucureşti, de către premierii României şi Croaţiei, a „Declaraţiei de intenţie între Guvernul 
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României şi Guvernul Republicii Croaţia privind consolidarea cooperării bilaterale în 

domeniile apărării şi securităţii”. 

 Germania: cu ocazia vizitei oficiale a ministrului apărării naţionale în Republica 

Federală Germania au fost agreate modalitățile concrete de acțiune privind cooperarea în plan 

aliat, în cadrul Uniunii Europene, dar şi pe dimensiunea bilaterală, în special în domeniul 

tehnico-militar. 

 Spania: a fost semnat, la nivelul prim-miniștrilor, Memorandumul de înţelegere între 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Spania privind cooperarea 

în domeniul apărării. 

 Republica Moldova: urmând direcţia prioritară stabilită de susţinerea aspiraţiilor 

europene a Republicii Moldova a continuat procesul de consolidare durabilă a relaţiei bilaterale 

în domeniul apărării, pe baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană.  

 Astfel, în marja Şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova, ce a 

avut loc la Bucureşti la data de 22 noiembrie 2018, miniştrii apărării au semnat Declaraţia de 

Intenţie privind crearea unui cadru de instruire intensificată în perspectiva înfiinţării unei unităţi 

mixte între Armata României şi Armata Naţională a Republicii Moldova, care certifică 

angajamentul părţilor pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul instruirii forţelor.  

 A continuat sprijinul și în privinţa înzestrării şi a instruirii, aspecte convenite atât pe 

timpul vizitelor la nivel ministru, cât și în cadrul Comisiilor militare mixte care se desfășoară 

anual. În acest sens, MApN a donat Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” 

a Republicii Moldova 150 de exemplare de manuale și lucrări de specialitate. 

 Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a acţionat în scopul sprijinirii procesului de 

reformă a Armatei Naţionale a statului vecin prin proiecte care au vizat creşterea capacităţii 

operaţionale şi a continuat programele de asistenţă în plan bilateral, sprijinind eforturile aliate 

de implementare a proiectelor de creştere a capacităţii de apărare, derulate atât în cadrul oferit 

de Platforma pentru Interoperabilitate, precum şi în cadrul Iniţiativei de Consolidare a 

Capacităţilor de Apărare (Defence Capacity Building – DCB).  

 

Creşterea capacităţii operaţionale a forţelor armate 

 În scopul dezvoltării graduale a capabilităţilor de apărare, s-a urmărit cu precădere 

asigurarea condiţiilor pentru implementarea Programului privind transformarea, dezvoltarea şi 

înzestrarea Armatei României până în anul 2026. 

Planuri/strategii de dezvoltare a capabilităților de apărare  

 În 2018 s-au continuat măsurile pentru dezvoltarea capabilităților de apărare necesare 

pentru a susține o reacţie și un nivel de operativitate al Armatei României adaptate la 

provocările curente și care să permită participarea la apărarea colectivă şi asigurarea securităţii 

aliaţilor, inclusiv în cadrul misiunilor şi operaţiilor internaţionale.  

 S-a următit, astfel, conjugarea eforturilor pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a 

misiunilor specifice, stabilite prin „Strategia militară a României”, aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 708/2016, anume: contribuţia la securitatea României pe timp de pace, apărarea 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României, participarea la apărarea colectivă în cadrul 

NATO şi UE, promovarea stabilităţii regionale şi globale, inclusiv prin utilizarea diplomaţiei 
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apărării, sprijinirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii de urgenţă, 

pentru acordarea de asistenţă populaţiei şi managementul consecinţelor dezastrelor. 

 Un obiectiv urmărit în permanență a fost asigurarea executării acţiunilor şi misiunilor 

de supraveghere şi avertizare timpurie, descurajare şi contracarare a întregului spectru de 

acţiuni agresive (convenţionale, neconvenţionale, inclusiv hibride), precum şi a operaţiilor, prin 

integrarea tuturor instrumentelor de putere ale statului, în scopul apărării independenţei, 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României, prin efort naţional, aliat şi/sau coaliţie. 

 Ca rezultate concrete în luna mai 2018 a fost aprobată Structura de forţe a Armatei 

Române pe capabilităţi ale capacităţii de luptă, în luna decembrie a fost aprobat de către 

ministrul apărării naţionale Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi 

modernizare a Armatei României în anul 2019.  

 În domeniul apărării cibernetice, în luna ianuarie 2018, a fost aprobată Concepția de 

constituire a Comandamentului de Apărare Cibernetică, în baza prevederilor legii 167/2017, 

statul de organizare al comandamentului şi structurilor subordonate intrând în vigoare la data 

de 01 decembrie 2018. Totodată, s-a desfășurat procesul de aderare ca națiune sponsor la 

Centrul NATO de excelență pentru apărare cibernetică prin cooperare de la Tallin, Estonia. 

Instruire, exerciții - interoperabilitate 

 Participarea activă şi solidă la exerciţii militare pe plan național și internațional, cu 

caracter permanent, are ca scop instruirea şi creşterea interoperabilităţii. 

În perioada 26-29.11.2018, reprezentanți ai MApN au participat la Exerciţiul de instruire prin 

simulare SEESIM 18 în Istanbul Turcia, pentru promovarea activă a obiectivului de 

transformare a vecinătăţii României, atât în sud, în Balcanii de Vest, cât şi în est, într-o zonă 

democratică de stabilitate, prosperitate, securitate şi predictibilitate, necesară pentru asigurarea 

securităţii naţionale. Contribuţia substanţială a României în cadrul proiectelor ce sunt 

dezvoltate în cadrul Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, 

reafirmă rolul României de actor strategic în plan regional, una din priorităţile stabilite în 

programul de Guvernare. 

 De asemenea, reprezentanți ai MApN au participat la NATO Exercise Programme 

Alignment Conference (NEPAC) ( 12-14.12.2018 Mons, BELGIA 2 militari), la Conferinţa 

EUCOM pentru coordonarea instruiri (03-07.12.2018, Istanbul, TURCIA), la Multinational 

Capability Development Campaing (03-06.12.2018 Viena, AUSTRIA), la 4-a ediţie a 

International Fires Warfighter Forum17, organizat de USAREUR (03-07.12.2018, la sediul 

AIRCOM Ramstein, Germania).  

 Pe teritoriul național s-au organizat o serie de exerciții cu participare internațională 

precum SABER GUARDIAN, NOBLE JUMP, DACIAN EAGLE; DACIAN LANCER 18 

(organizat de Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est, Cincu), PLATINUM EAGLE 

18.1, Babadag.   

 De notat exercițiul SEA SHIELD 18, cel mai mare exercițiu NATO organizat pe 

flancurile sudic și estic al Alianței Nord Atlantice, cu participarea a peste 2.300 de militari din 

                                                 
17 La activitate, au participat 134 reprezentanţi din 20 de state (17 state NATO şi 3 partenere – Finlanda, Ucraina 

şi Suedia), structuri de comandă NATO (LANDCOM, AIRCOM, NATO HQ, NRDC – Turcia, NRDC – Grecia,  

NRDC – Spania,  NRDC – Italia, ARRC, MNC-NE) structuri de comandă USA dislocate în Europa, reprezentanţi 

ai şcolilor de aplicaţie pentru artilerie terestră (GER, FIN, FRA, NOR, SWE) şi ai altor unităţi şi mari unităţi de 

sprijin prin foc 
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Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și 

Ucraina. 

 O subunitate de rachete sol-aer în afara teritoriului național pentru a participa la 

exercițiul SALAMIS STORM (SALSTO) –18, în Republica Elenă, TOBRUQ LEGACY 18, în 

Ungaria și Slovacia – la care, în premieră, cu personal și tehnică, folosind aproape toate 

posibilitățile de deplasare - atât pe cale rutieră, pe cale feroviară, dar și pe cale aeriană. 

BALTOPS 18, organizat și finanțat de EUCOM, cel mai mare exercițiu de tip Joint din nordul 

Europei, care s-a desfășurat zone din Lituania, Polonia, Germania, dar și în apele internaționale 

ale Mării Baltice. 

 Nave și militari au făcut parte din grupările navale NATO SNMG-2 (Standing NATO 

Maritime Group) și SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group) care 

desfășoară, în bazinul Mării Negre, misiuni de supraveghere a traficului maritim, dar au 

participat și la exerciții, precum BREEZE 18.  

 Pentru consolidarea cooperării româno-americane și celebrarea a 25 de ani de 

parteneriat al Armatei României cu Garda Națională din Alabama, în perioada 16-22.09.2018 

s-a desfăşurat întâlnirea de lucru cu tema Planificarea şi desfăşurarea operaţiilor de răspuns în 

caz de dezastre.  

 Cu această ocazie au fost abordate subiecte referitoare la managementul situaţiilor de 

urgenţă la nivel naţional şi instituţional, responsabilităţile instituţiilor din compunerea 

Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă pentru limitarea efectelor 

dezastrelor, cooperarea interinstituţională pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi 

aspecte referitoare la modul în care sunt planificate şi desfăşurate operaţiile de răspuns în caz 

de dezastre la nivelul Gărzii Naţionale a Statului Alabama.  

 Reprezentanţii delegaţiei americane au apreciat pozitiv modul în care a fost organizată 

activitatea, îndeosebi în ceea ce priveşte larga audienţă de care a beneficiat, prin implicarea  

unui număr însemnat de reprezentanţi aparţinând autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

ai instituţiilor guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă. În acest sens, au fost identificate oportunităţi de colaborare în domeniul instruirii şi 

formării specialiştilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă, care ar putea fi 

dezvoltate pe viitor, în funcţie de necesităţile şi priorităţile Ministerului Apărării Naţionale.   

 

 

Înzestrare/Achiziții 

 De asemenea, în decembrie 2018 CSAŢ a aprobat Planul de înzestrare a Armatei 

României 2019-2028 . Au fost inițiate și sunt în diferite faze de derulare programe de înzestrare 

cu impact semnificativ în dezvoltarea capabilităților de apărare după cum urmează: 

Programul ”Transportor blindat pentru trupe 8 x 8” – semnarea Acordului cadru18 și Contractul 

subsecvent  cu GDELS-Mowag GmbH, privind achiziția a 227 transportoare 8x8 Piranha 5 și 

                                                 
18 Acordul cadru prevede ca, pentru primul lot livrabil de 36 de sisteme, 30 să fie integrate şi produse în Elveţia, 

iar 6 să fie integrate şi produse în România de către Uzina Mecanică Bucureşti, împreună cu alţi operatori 

economici naţionali; următoarele 191 de sisteme vor fi integrate şi produse în România. 
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derivate și a suportului logistic inițial precum și efectuarea de plăți în sumă de 142,7 mil. euro 

(663,8 milioane lei) aferente. 

 Programul ”Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare – HIMARS”19 : 

inițierea și aprobarea legii nr. 46/2018 pentru realizarea de “Capabilității de sprijin cu foc 

indirect”; semnarea LOA RO-B-UEN pentru achiziția primului sistem şi s-a efectuat plata 

aferentă, în sumă de 409,4 mil. USD; demararea activități pentru achiziția  sistemului 2  

HIMARS (buget planificat405 mil. USD; termen estimat- martie 2019). 

 Programul “Platforme de transport multifuncţionale pe roţi”: s-a solicitat și s-a obținut 

aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire (valoarea estimată 

a depășește 100 mil.euro); a fost inițiată, iar în prezent este suspendată20 procedura de achziție 

pentru atribuirea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente pentru platforme de transport21 

. 

 Programul “Modernizare Mașina de luptă a infanteriei MLI 84 M”: au fost aprobate 

Strategia de Achiziție  și Baza Programului de Achiziție pentru etapa 1 a programului, respectiv 

18 sisteme aruncător cal. 120 mm pe platformă șenilată. 

Programul “Mașina de luptă a infanteriei pe șenile”: în prezent se desfășoară activități de 

fundamentare a programului de achiziția unei mașini de luptă, precum și a derivatelor aferente, 

cu obligativitatea integrării în industria națională de apărare prin cooperare tehnologică și 

industrială; 

 Programul ”Sistem de Rachete Sol-Aer cu bătaie mare (HSAM) / PATRIOT”22: a fost 

aprobată OUG nr. 9/2018 -reglementează aspectele privind plata TVA; au fost contractate și 

efectuate plăți aferente echipamentelormajore de la sistemele 2-4, în valoare totală de 611,13 

mil. USD. 

 Programul”Avion multirol al Forțelor Aeriene”:  în februarie 2018 a fost transmisă o 

cerere (Letter of Requirement/LOR) pentru 36 avioane F-16 (27 F-16A și 9 F-16B) pentru 

regenerare și 5 avioane F-16 pentru piese de schimb precum și cerere RFI către țările care dețin 

astfel de capabilități23; au fost inițiate discuții cu reprezentanții Guvernului SUA și cu cei ai 

Guvernului Portugaliei cu privire la termenii și condițiile în care pot fi preluate și modernizate 

cele 5 aeronave; Guvernul României a desemnat operatorul economic S. AEROSTAR SA drept 

centru de mentenanță pentru aeronavele F-16. 

 Programul “Modernizare aeronave IAR 99” în configurația IAR 99 Super Șoim – 

vizează modernizarea a 21 avioane IAR-99; a fost elaborată documentația descriptivă conținând 

cerințe specifice pentru modernizarea avioanelor IAR-99 care au în vedere realizarea unui avion 

                                                 
19 Obiectivul programului este achiziția a 3 sisteme de lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare, de nivel 

batalion (a câte 18 instalații de lansare) de la Guvernul SUA. 
20 se așteaptă o decizie definitivă a instanțelor referitoare la contestațiile/ plângerile de recurs aflate pe rol referitoare la 

aceasta 
21 în prima etapă, respectiv 2018-2027, este prevăzută achiziția a 3.265 platforme de transport atât pe șasiu de 

autocamion, cât și remorci și semiremorci, valoarea acordurilor-cadru fiind estimată la 737 mil. euro, fără TVA 
22 achiziția 4 sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare – HSAM 
23 Belgia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Grecia și Israel. Grecia ofera 32 avioane F-16 C/D, echipate 

cu motoare F110-GE-100, produse diferite de cele aflate în dotarea Forțelor aeriene române. Portugalia are 

disponibile un număr de 5 avioane F16 A, în configurație MLU M5.2 sau M6.5 
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IAR-99 modernizat care să aibă o durată de utilizare de cel puțin 15 ani și instruirea piloților pe 

un avion cu o configurație similară avioanelor F-16. 

 Programul ”Corvetă multifuncţională”24: a fost inițiată procedura specifică de achiziție 

pentru produsul ”Corvetă multifuncțională”, în baza HG nr. 48/2018; 

 Programul ”Sistem mobil de lansare rachete antinavă” : a fost inițiată procedura 

specifică de achiziție pentru sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă, dar a fost 

suspendată pentru obținerea avizelor de securitate de către operatorii economici participanți la 

procedura specifică; aceasta se va relua după finalizarea procedurilor ORNISS. 

Sprijin/asigurare medicală 

 În ceea ce privește, capabilitățile din domeniul medical trebuie menționat că a fost 

aprobată Concepția sprijinului medical operațional în Armata României și practic, sa constituit 

Componenta pentru Medicină Operaţională a Statului Major al Apărării.  

 De asemenea, formaţiunea medicală de nivel ROL 2 Extins a participat25 la exerciţiul 

medical multinaţional EuModEx 2018 organizat de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la activarea mecanismelor de protecţie 

civilă specifice la nivelul UE/NATO/ONU. Cu această ocazie au fost exersate proceduri 

medicale comune în scopul creşterii nivelului de interoperabilitate a formaţiunii medicale 

româneşti cu cele ale partenerilor.  

 A fost inițiat procesul de planificare a Exercițiului Multinațional Vigorous Warrior 

2019, activitate organizată de Centrul NATO de Excelență pentru Medicină Militară în 

cooperare cu Direcția medicală a MApN. 

 În anul 2018, s-au acordat servicii specializate pentru forțele luptătoare în teatru de care 

au beneficiat cei 28 de militari26 care au fost implicaţi în incidente/accidente survenite pe 

timpul acţiunilor militare în afara sau pe teritoriul naţional.  

Modernizarea infrastructurii 

 Urmare a demersurilor întreprinse în anul 2018, actualmente se află în diferite stadii de 

implementare o serie de proiecte de modernizare/reconfigurare a infrastructurii militare prin 

Programului NATO de Investiții în Securitate (NSIP) vizând execuția de lucrări infrastructură 

la facilitățile din țară. 

 Este vorba de proiecte pentru asigurarea facilităților de alimentare cu combustibil (off-

base) a aeronavelor NATO (Mihail Kogălniceanu, Fetești și Otopeni), pentru asigurarea 

facilităților necesare pentru aeronave de realimentare în zbor și aeronave tactice de transport 

                                                 
24 se urmărește construcția și dotarea a 4 corvete multifuncționale, într-un șantier naval din România, 

consolidarea/dezvoltarea unui Centru de mentenanță dispus la Marea Neagră și/sau Dunărea maritimă pentru 

navele Forțelor Navale, modernizarea fregatelor T22 cu un sistem de luptă similar cu cel al corvetelor, respectiv 

constituirea/dezvoltarea unui centru de instruire la nivelul Forțelor navale române;           Totodată, programul 

prevede achiziția munițiilor și a suportului logistic inițial aferent navelor (pentru primii 2 ani de la livrarea fiecărei 

navei) 
25 Activitatea presupus un efort logistic important. Au participat peste 70 de medici, asistenţi şi personal auxiliar 

din unităţile sanitare subordonate Direcţiei medicale şi Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol 

Davila”, precum şi aproximativ 200 de studenţi ai Institutului Medico-Militar Bucureşti, formaţiunea medicală de 

nivel ROL 2 Extins fiind dislocată din cazarma de bază (Ploieşti) în Poligonul Centrului 70 Geniu Aviaţie al 

Statului Major al Forţelor Aeriene. 
26 25 de militari răniţi în Teatrul de Operaţii Afganistan - 3 au fost evacuaţi în Germania, ulterior repatriaţi la 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, 6 au fost repatriaţi la Spitalul Universitar de 

Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, iar 16 au suferit răni uşoare/plăgi superficiale care nu au necesitat mai 

mult de 48 de ore de repaos, au revenit la luptă şi vor fi monitorizaţi timp de un an. Sunt monitorizaţi şi cei 2 

militari răniţi în urma accidentului aviatic din 16 iulie 2018 
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(Mihail Kogălniceanu și Fetești) și pentru asigurarea facilităților de andocare și alimentare cu 

combustibil a navelor de luptă NATO (Constanța și Mangalia). 

 De asemenea, în locația Otopeni sunt în implementare 9 proiecte relaționate cu operarea 

Aeronavele multifuncționale din  aria de responsabilitate a SACEUR (3) și pentru dezvoltarea 

capabilităților de debarcare (6)27, iar în locația Tunari sunt 16 proiecte relaționate cu 

capabilitatea de staționare a forțelor28, 3 la Timișoara și 1 la Lugoj în sprijinul prepoziționării 

forțelor.  

Implementarea unui management optim al resurselor de apărare  

 Demersurile pe această linie au fost desfășurate în mod permanent, prin structurile 

specializate şi ale  MApN. 

Gestionarea resurselor umane 

 S-a acționat în mod planificat pentru asigurarea unui nivel optim al încadrării cu resurse 

umane a structurilor militare, în mod prioritar a celor din cadrul structurii de forţe ale armatei. 

 Astfel, la începutul anului 2018 a fost adoptat un plan de implementare a direcțiilor de 

acțiune aprobate de către ministrul apărării naționale, care a prevăzut atât măsuri de ordin 

normativ, cât și măsuri concrete în sprijinul asigurării cu resurse umane. 

 Măsurile instituţionale s-au materializat în intervenţia adaptativă asupra normelor 

interne de reglementare a evoluţiei în cariera militară, în sensul flexibilizării acestora, în timp 

ce acţiunile concrete au vizat încadrarea posturilor vacante necesare asigurării funcționalității 

şi operativităţii structurilor militare, respectiv extinderea capacităţilor proprii de formare 

profesională, prin creșterea semnificativă a locurilor cuprinse în Planul de şcolarizare în 

instituţiile de învăţământ militar pentru anul de învăţământ 2018-2019 și organizarea a două 

serii de formare a soldaților profesioniști.  

 În anul 2018 au fost intensificate acţiunile menite să asigure creşterea atractivităţii 

profesiei militare în contextul social naţional, prin organizarea și desfășurarea unei campanii de 

promovare a profesiei militare complete din punct de vedere al acoperirii naționale, al 

diversității mijloacelor de comunicare, al numărului materialelor de promovare, al convergenței 

mesajelor și al consecvenței și transparenței în furnizarea informațiilor în mediul civil. 

Principalele canale utilizate pentru difuzarea mesajului au fost contactul direct, internetul 

(reţele sociale, website), tipăriturile (pliante, reviste, postere), afişajul (postere, panouri, 

bannere), la care s-au adăugat, ocazional, televiziunea, radioul și publicațiile locale. 

Centrul de greutate al acțiunilor de promovare desfășurate în mediul online a fost reprezentat 

de pagina oficială Recrutare MApN, creată în rețeaua socială Facebook, care a înregistrat peste 

55.000 de abonați, fiind populară printre tinerii cu vârsta între 18 și 34 de ani. De asemenea, au 

fost create pagini ale tuturor centrelor militare, utilizate pentru mediatizarea acțiunilor proprii 

de promovare.  

 În ceea ce privește site-ul interactiv recrutare.mapn.ro, numărul vizitatorilor s-a dublat 

faţă de anul precedent, depăşind  817.600 de vizitatori.  

Utilizarea, în premieră, a publicităţii in-door, prin amplasarea de bannere, panouri și postere de 

promovare a profesiei militare în incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă” și a Gării 

de Nord, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, al Companiei Naționale Aeroporturi 

                                                 
27 3 proiecte de infrastructură În cadrul Pachetului de Capabilități 9A1304 – „Multi-Purpose Aircraft in SACEUR’s 

Areas of Responsability” și 6 proiecte pentru 3RS35001 Provide Main APOD Reception Capability 
28 Realizarea bazei de staționare temporară (Provide Main Staging Capability) în Romania 
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București și al Sucursalei Regionale Căi Ferate București, a fost una dintre realizările 

importante, de impact, ale campaniei de promovare desfăşurate în anul 2018. 

 Încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale privind promovarea ofertei profesionale şi educaţionale a 

Ministerului Apărării Naționale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la 

agențiile pentru ocuparea forței de muncă, a facilitat participarea birourilor de informare-

recrutare la 62 de târguri de job-uri, unde numărul total al vizitatorilor standurilor organizate 

de către acestea a fost estimat la aproximativ 12.800, fiind distribuite peste 7.700 de materiale 

de promovare a profesiei militare. 

 Având în vedere numărul mare de cadre militare şi soldaţi şi gradaţi profesionişti care 

au trecut în rezervă în perioada 2016-2017, ca efect al modificărilor succesive în domeniul 

legislaţiei pensiilor militare, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale au fost întreprinse 

măsuri specifice astfel încât, în anul 2018, numărul cadrelor militare ieşite din sistem a scăzut 

cu 64%, comparativ cu anul precedent. 

 Aplicarea măsurilor prevăzute în Planul de reducere a deficitului de încadrare cu 

personal, în anul 2018 au condus la creşterea nivelului de încadrare a posturilor finanţate de la 

bugetul de stat, diminuarea semnificativă a părăsirii sistemului militar de către personalul din 

domeniul medical, didactic şi de către soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum și la creşterea 

atractivităţii profesiei militare în ciuda scăderii sporului demografic la nivel naţional şi a 

creşterii emigraţiei.  

 De asemenea, în scopul optimizării asigurării cu resurse umane a structurilor militare 

prin extinderea posibilităţilor de încadrare cu personal calificat din toate categoriile a fost 

obținută aprobarea Guvernului României, prin Memorandum, pentru încadrarea a 6457 de 

posturi militare și civile vacante, bugetate. 

 Astfel, a fost pus în aplicare cadrul procedural privind chemarea/rechemarea în 

activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării a 

780 de funcţii militare de execuţie. Au continuat demersurile pentru încadrarea a 1300 de 

posturi civile vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale, dintre care 200 la 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino.  

 Totodată, a fost implementat un mecanism de monitorizare săptămânală a 

intrărilor/ieşirilor de personal și a fost stabilit algoritmul de raportare și încadrare a posturilor 

vacante în structurile Ministerului Apararii Nationale, conform principiului "unu la doi" și a 

fost extinsă baza de selecție a candidaților la profesia militară prin creșterea limitei de vârstă 

pentru accesul la studiile organizate în cadrul instituțiilor și unităților militare de învățământ. 

 Trebuie menționat și faptul că a fost flexibilizat cadrul normativ specific de aplicare a 

prevederilor OUG 82/2006 pentru încadrarea urmașilor sau membrilor familiei personalului 

militar decedat sau invalid în funcții militare sau civile, în structuri ale MApN precum și că au 

fost adoptate măsuri de implementare a Strategiei de promovare a profesiei militare în perioada 

2016-2020 prin intensificarea acțiunilor de promovare a profesiei militare, cu scopul creşterii 

vizibilității acesteia pe piața muncii, atragerii și recrutării candidaților cu potențial pentru 

cariera militară, sens în care: 

 În ceea ce privște evoluţia în cariera militară au fost instituite reguli privind care asigură 

posibilitatea încadrării oportune a funcțiilor vacante și a fost clarificat cadrul procedural pentru 

participarea maiștrilor militari și a subofițerilor la cursurile de formare inițială a ofițerilor în 

activitate. Au fost inițiate demersuri pentru elaborarea unui nou sistem de ierarhizare şi selecţie 

a cadrelor militare în vederea evoluţiei în carieră și au fost corelate elementele de definire a 

funcțiilor din structurile Ministerului Apărării Naționale cu nivelul ierarhic al structurilor 
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respective și s-a actualizat cadrul procedural pentru elaborarea și modificarea statelor de 

organizare. 

 Pentru adaptarea facilă a personalului la solicitările mediului militar, îmbunătățirea 

performanțelor profesionale individuale și creșterea eficienței organizaționale precum și pentru 

eficientizarea asistenței psihologice în Armata României a fost înființat Centrului național 

militar de psihologie și sănătate comportamentală și a structurilor subordonate. 

Resursele financiare 

 Bugetul alocat Ministerului Apărării Naţionale a asigurat condiţiile pentru creşterea 

capacităţii de luptă a unităţilor şi marilor unităţi, potrivit obligaţiilor asumate în cadrul NATO, 

în principal prin: accelerarea ritmului de înzestrare a Armatei României, creşterea nivelului de 

instruire, a stării de operativitate a echipamentelor militare, completarea parţială a stocurilor de 

luptă şi a creşterii prezenţei în teatrele de operaţii (RESOLUTE SUPPORT, KFOR, NMI). 

 Bugetul aprobat iniţial pe anul 2018 prin Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat, a 

fost de 18,165 miliarde lei, reprezentând 2.00% din PIB (907,9 miliarde lei29), în timp ce 

creditele de angajament aprobate au fost în valoare de 22,520 miliarde lei, reprezentând 2,48% 

din PIB, prin utilizarea cărora a fost facilitată semnarea de contracte multianuale pentru 

implementarea proiectelor de investiţii.  

Prin bugetul alocat a fost respectată obligaţia asumată în cadrulSummitului NATO 2014 din 

 Ţara Galilor, prin documentul The Wales Summit Pledge on Defence Investment care 

consfinţeşte angajamentul statelor membre de a atinge obiectivul de 2% din produsul intern 

brut alocat cheltuielilor pentru apărare, în decursul a 10 ani (până în 2024), cu diferenţele 

specifice fiecărui grup de aliaţi (cei care au deja acest nivel de finanţare îl vor menţine, iar 

ceilalţi îl vor creşte gradual, în funcţie de creşterea economică naţională). 

 Totodată cheltuielile aferente achiziției echipamentelor majore au reprezentat 33,2% din 

totalul alocărilor bugetare, depășind procentul recomandat de 20% din totalul bugetului, potrivit 

angajamentului asumat prin documentul Wales Summit Pledge on Defense Investment - Acest 

fapt a asigurat implementarea Acordului politic naţional privind creşterea finanţării pentru 

apărare, care prevede creşterea graduală a bugetului, atingerea nivelului de 2 % din PIB în 2017 

şi menţinerea acestui nivel în următorii 10 ani. 

 Prin rectificările bugetului Ministerului Apărării Naţionale din anul 2018 (Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 78 din 7 septembrie 2018 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018) s-a menţinut 

păstrarea echilibrului între categoriile de cheltuieli. 

 Potrivit datelor centralizate până în prezent, execuţia bugetară pe anul 2018 a fost de 

17,137 miliarde lei, ceea ce reprezintă 1,89% din PIB-ul comunicat de Comisia Naţională de 

Prognoză la data elaborării bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv 94,23% din 

cheltuielile aprobate. Cheltuielile aferente achiziției echipamentelor majore s-au menţinut la un 

procent de peste 20% din totalul bugetului, potrivit angajamentului asumat prin documentul 

Wales Summit Pledge on Defense Investment, reprezentând 33,53% din totalul cheltuielilor. 

Fondurile au fost angajate şi cheltuite cu economicitate, eficacitate şi eficienţă. 

Printre principalele cauze care au generat neutilizarea creditelor se numără: incapacitatea unora 

dintre operatorii economici autohtoni de a furniza oportun echipamentele sau materialele 

(bunurile) militare solicitate, durata procedurilor de achiziţii, precum şi neonorarea la termen a 

                                                 
29 Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017-2021, pentru proiectul de buget 2018, din 02 Noiembrie 

2017 
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contractelor ca urmare a transmiterii cu întârziere a unora dintre documentele aferente 

acordurilor guvern la guvern. 

 Astfel, trebuie menţionate şi sumele neutilizate pentru procedura de achiziţie aferentă 

programului de înzestrare „Corveta multifuncţională” în valoare de 200.000 mii lei, alte 

achiziţii în sprijinul funcţionării structurilor în valoare de 15.000 mii lei, precum şi pentru 

lucrări de infrastructură în valoare de 75.000 mii lei.  

Pregătirea profesională şi creşterea calităţii vieţii personalului militar 

Modernizarea învăţământului militar  

 Demersurile pe această linie s-au desfășurat în acord cu evoluţiile fenomenului militar 

şi cu dinamica mediului de securitate global (profile/module noi de pregătire profesională) și s-

au materializat în: 

 Aprobarea/emiterea de acte normative privind:  transferul studenţilor înmatriculați în 

cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar 

(Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2018);  şcolarizarea unui număr de 15 studenţi 

pentru nevoile M.Ap.N., în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Iona Cuza” începând cu 

anul universitar 2019-2020, la programul de licenţă „drept” ( Ordinului  ministrului apărării 

naționale nr. M 7/2018);  organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare 

de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale (Hotărârii Guvernului 

nr.144/2018);  formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în 

instituţii de învăţământ superior militar din străinătate (aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

24/2017 privind, aprobată prin Legea nr. 41/2018; aprobat cu M. 94 din 31.05.2018). 

 Elaborarea în colaborare cu specialiştii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a 

„Ghidului candidatului pentru admiterea la colegiile naţionale militare”, publicat la Editura 

„Sigma”, Bucureşti şi pe site-urile dedicate. 

 Reînfiinţarea Colegiului Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” la Constanţa sau 

înființarea unor instituții de învățământ noi precum: Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pentru 

Operaţii Speciale la Vlădeni; Şcoala de aplicație pentru comunicații, tehnologia informației și 

apărare cibernetică și Şcoala militară de maiștri militari și subofițeri pentru comunicații, 

tehnologia informației și apărare cibernetică la Sibiu; Şcoala de Aplicaţie pentru Medicină 

Operaţională cu Centrul de instruire pentru medicina operaţională,  în două locaţii Sibiu şi 

Sebeş. 

 Reglementarea cadrului procedural specific anului 2018, privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în instituțiile/unitățile de învățământ militar și structurile de formare 

continuă nonuniversitară. 

 Actualizarea cadrului normativ privind regimul actelor de studii și al brevetelor de 

ofițer, maistru militar și subofițer, respectiv privind modul de elaborare și conținutul 

documentelor de management curricular în unitățile de învățământ din Ministerul Apărării 

Naționale. 

Analiza eficienţei centrelor şi programelor de pregătire lingvistică; finalizată și discutată la 

întâlnirea de lucru din data de 04.06.2018. 

Elaborarea Concepţiei de înfiinţare a Centrului Naţional de Instruire Permanentă, prin care sunt  

stabilite datele de realizare a Capabilităţii Operaţionale Iniţiale, nu mai târziu de 1 aprilie 2019 

http://lexmil/act.asp?ID=9981
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(Initial Operational Capability IOC) şi a  Capabilităţii Operaţionale Finale, nu mai târziu de 16 

septembrie 2019 (Fully Operational Capability FOC). 

 În ceea ce privește modernizarea facilităților/unităților de învățământ, cu termen anul 

2020, se afla în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări infrastructură Colegiu 

Naţional Militar Craiova, preluarea în administrare și modernizarea infrastructurii pentru 

Colegiu Naţional Militar Constanța, preluare teren și dezvoltare campus universitar pentru 

Academia Tehnică Militară în București, dezvoltare campus integrat de instruire pentru 

Academia Forțelor Terestre în Sibiu, reabilitare infrastructură Academia Forțelor Aeriene 

Brașov, reabilitare infrastructură colegii militare: Breaza, Alba Iulia și Câmpulung 

Moldovenesc. 

Privind transparenţa şi predictibilitatea în carieră cu termen permanent, se întreprind măsuri 

pentru  asigurarea oportună cu personal, numai în condiţii de transparenţă, egalitate a şanselor 

şi predictibilitate a carierei. 

Îmbunătățirea asistenței/serviciilor medicale   

 Modernizarea infrastructurii medicale cu termen 2020, se află în stadiul de inițiere a 

investițiilor pentru construirea de spitale/ infrastructură medicală la: Craiova, Galați, Cluj, 

Constanța, Focșani și București; inițierea investițiilor pentru infrastructura Institutului Naţional 

de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino; preluarea în administrare și inițierea 

investițiilor pentru modernizarea policlinicilor din Arad și Caracal. 

 Asigurarea facilităților de recuperare a personalului militar cu dizabilități: Sanatoriul  

medical militar „Regele Ferdinand I” Herculane, are termen 2020. A fost transferat imobilul în 

domeniul public al statului şi s-au asigurat resursele financiare pentru implementarea 

proiectului de investiții. S-a semnat contractul de execuție lucrări. 

 Creşterea calităţii actului medical are termen permanent. Pentru creşterea eficienţei si 

îmbunătăţirea calităţii actului medical în unităţile sanitare din reţeaua proprie a MApN, s-a 

elaborat şi aprobat “Planul de audit medical”. 

 În acest fel, structurile medicale din subordine planificate în anul 2020 să fie evaluate 

de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), au fost 

auditate şi monitorizate începând cu septembrie 2018, în vederea conformării la referinţele, 

standardele, criteriile, cerinţele şi indicatorii utilizaţi în cadrul celui de-al doilea Ciclu de 

acreditare a spitalelor, menţinerea categoriei de clasificare, precum şi pentru realizarea 

suportului în procesul de evaluare desfăşurat de către autoritatea naţională menţionată.  

 La 1 aprilie 2018 a intrat în vigoare a statul de organizare al Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”30 (1075 de posturi). Pentru încadrarea 

în totaliate a acestuia au fost scoase la concurs 200 de posturi vacante. Institutul a fost încadrat 

cu personal militar și civil, inclusiv  secţiile de fabricaţie produse biologice, conform statului 

de organizare, au fost stabilite măsurile necesare pentru reluarea etapelor de producție specifică 

a vaccinurilor, cu includerea în portofoliu a antidoturilor. 

 În cadrul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gl. dr. av. Victor 

Anastasiu”, a continuat procesul de antrenament fiziologic acreditat de către USAF prin 

punerea în aplicare a procedurilor standardului STANAG 3114 “Aero-medical training of 

personnel”. S-a finalizat revizia generală la barocamera cu decompresie explozivă folosită 

                                                 
30 preluat de către Ministerul Apărării Naţionale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 
populaţiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2018 
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pentru antrenamentul fiziolog al piloţilor din Forţele Aeriene; a fost repusă ei în funcţiune cu 

încadrarea în parametri tehnici nominali. 

 În perioada 21-24.03.2018, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de 

Management al Calității în Sănătate,  s-a organizat Conferința Calitatea serviciilor de sănătate 

în sistemul medical militar ca etapă obligatorie în cadrul pregătirii misiunilor de acreditare a 

unităților sanitare militare. 

A fost achiziționat „Sistemului Realitatea Virtuală” în vederea implementării Programului 

specializat de tratament psihologic adresat militarilor cu manifestări specifice tulburării de stres 

posttraumatic și/sau altor afecțiuni psihice. 

 A fost elaborat și implementat Planul pentru asigurarea asistenței psihologice a 

militarilor care participă la programul „Recuperarea memoriei”, adresat militarilor care au fost 

răniți în teatrele de operații. 

 Ministerul Apărării Naționale, prin structurile de specialitate a asigurat desfăşurarea 

Simpozionului internațional de psihologie militară aplicată (The International Applied Military 

Psychology Symposium – IAMPS 2018), la care au participat reprezentanți din 29 de țări. 

Creşterea veniturilor  

 Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2018, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) 

lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare, s-au majorat cu 

25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 cuantumurile brute ale soldelor de 

funcţie/salariilor de bază, sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi ale 

celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din solda 

lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul militar şi civil din Ministerul Apărării 

Naţionale.  

 Luând în calcul această majorare precum şi modificările aduse Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce privește trecerea 

cotelor de contribuţii de la angajator la angajat, începând cu data de 1 ianuarie 2018 soldele 

nete ale personalului militar au înregistrat o creştere, în medie, de 3%. 

Începând cu 1 martie 2018, în baza art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţii de 

medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară s-au majorat la nivelul salariului 

de bază stabilit pentru anul 2022.  

 Potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) lit. d) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 

și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, 

indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic 

din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv unităţile 

conexe, s-a majorat cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018. 

 S-a asigurat, de asemenea, decontarea contravalorii serviciilor turistice personalului din 

MApN prin implementarea prevederilor OUG nr. 90/2017. 

Centenarul Unirii, cultul eroilor și respectul veteranilor 

 MApN a întreprins o serie de acţiuni dedicate atât celebrării Centenarului Primului 

Război Mondial şi al Marii Uniri din 1918 cât și cinstirii memoriei eroilor neamului și 

respectării veteranilor României. 

 În anul 2018, în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri au fost planificate, 

organizate şi executate de către structurile MApN peste 360 de activităţi specifice precum 



282 

 

ceremonii militare (208), activităţi culturale (120), dezveliri/reinaugurări de monumente (18) 

retrageri cu torţe și alte activităţi (16). Ca notă aparte trebuie menționată organizarea şi 

desfăşurarea Paradei Militare Naţionale, în contextul aniversării a 100 de ani de la 1 Decembrie 

1918. 

 S-au inițiat, organizat și desfășurat pe plan extern proiecte de construcție a unor cimitire 

și opere comemorative de război dedicate eroilor români, precum și activități de comemorare a 

militarilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state. 

 Astfel, s-a derulat proiectul de construcție a Monumentului eroilor români din Primul 

Război Mondial amplasat în Cimitirul Auf Der Hocheimer Hohe din orașul Worms, landul 

Renania-Palatinat din Republica Federală Germania. Ceremonia de inaugurare a operei 

comemorative de război românești de la Worms s-a desfășurat în data de 9 octombrie 2018, 

delegația Ministerului Apărării Naționale fiind condusă de secretarul de stat pentru relația cu 

Parlamentul și calitatea vieții personalului.  

 De asemenea în anul 2018, s-au întreprins demersuri pentru demararea proiectului de 

construcție a Monumentului dedicat militarilor români din Primul Război Mondial din 

localitatea Bolzano, Italia precum și a proiectului de restaurare a Parcelei eroilor români din 

Primul Război Mondial din localitatea Lambinowice, Polonia. 

 În data de 11 noiembrie 2018, Ministerul Apărării Naționale, s-a desfășurat ceremonia 

militară și religioasă de la Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial de la Dieuze, 

regiunea Lorena, Franța. 

 În marja ceremoniei comemorative organizate cu prilejul Zilei Armatei României – 25 

octombrie 2018, au fost reînhumate osemintele a 633 de militari români în cadrul Cimitirului 

de onoare românesc de la Rossoșka, regiunea Volgograd (fostă Stalingrad) din Federația Rusă, 

s-au realizat 10 însemne comemorative și s-a construit Cimitirul de onoare românesc de la 

Apșeronsk, ținutul Krasnodar, în cadrul acestuia fiind centralizate osemintele a 88 de militari 

români căzuți în lupta din zona Caucazului – inaugurat în data de 26 noiembrie 2018. 

 S-au cofinanțat proiecte de amenajare a Complexului comemorativ al eroilor neamului 

în incinta cazărmii 307 Brăila, inaugurat în data de 12 noiembrie 2018, și de restaurare a 

Cimitirului eroilor români căzuți în Primul Război Mondial din Cimitirul Bolovani, municipiul 

Ploiești, contribuind de asemenea la restaurarea Osuarului eroilor români din Primul Război 

Mondial de la Diahm, Predeal, județul Prahova (reinaugurat în data de 25.05.2018). 

 Totodată, cu prilejul Zilei Eroilor (17.05.2018), la 20 de morminte și monumente ale 

eroilor români din Primul Război Mondial, amplasate în 20 de locații din țară, s-au rostit solemn 

numele a 5.000 de eroi români. 

 În cursul anului 2018 s-a tipărit albumul Mormintele Marelui Război, conținând 

fotografii și descrieri a 250 de mausolee, cimitire de onoare și osuare în care sunt centralizate 

osemintele morților de război români și străini, din Primul Război Mondial și volumul Eroii 

Marelui Război, cuprinzând numele a 5.000 de eroi români înhumați pe teritoriul României și 

în străinătate, ce au fost identificate după surse arhivistice. 

 Ministerul Apărării Naționale, a organizat în data de 24 mai 2018 spectacolul ,,O mică 

istorie a României Mari” în contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial și al 

Marii Uniri. Evenimentul a fost rezultatul colaborării interinstituționale dintre Ministerul 

Apărării Naționale, Ministerul Educației Naționale, Asociația de caritate din Armata României 

,,Camarazii” și Asociația Culturală Promissum. 

S-a conceput și tipărit  expoziția Armata Română în Marele Război, aceasta fiind vernisată cu 

prilejul a trei evenimente: Ziua Eroilor (17 mai 2018, la Memorialul Eroilor Neamului), 
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Noaptea Muzeelor (19 mai 2018, la Memorialul Eroilor Neamului) și spectacolul ,,O istorie 

mică a României Mari” (24 mai 2018, la Obiectivul M-100), precum și expoziția ,,România 

Mare reflectată în reprezentări cartografice”, organizată în perioada 23 octombrie-2 noiembrie 

a.c., în colaborare cu Biblioteca Academiei Române. 

 Totodată, au fost întreprinse o serie de programe dedicate veteranilor și militarilor răniți 

în teatrele de operații precum „RECUPERAREA MEMORIEI” (11-15.02.2018, a unei vizite 

pentru 5 militari răniți, în TO Afganistan) și ”CROSUL VeteRUN- CENTENAR” (06 mai 

2018) – activitate sportivă cu caracter cultural și educativ, o mişcare populară prin care 

societatea civilă (până la această dată au fost încheiate parteneriate cu structuri specializate 

pentru susținerea evenimentului cu materiale și servicii, în valoare de aproximativ 100.000 lei 

şi au fost întreprinse măsurile necesare privind obținerea aprobărilor de desfășurare a 

evenimentului); „ACASĂ LA VETERANI”: în perioada  ianuarie - martie 2018, în cadrul 

proiectului au fost efectuate un număr de 12 vizite la veteranii de război din București. 

 Prin ALBUMUL ANIVERSAR „100 de ani de istorie, 100 de ani de viață”, lansat cu 

succes în luna octombrie 2018, Ministerul Apărării Naționale a celebrat faptele de vitejie ale 

unui număr de 100 de bravi ostași români cu vârste de 100 de ani și mai mult. Proiectul  cuprinde 

poveștile de război și de viață ale veteranilor celui de-Al Doilea Război Mondial. 

 Prin Programul „COMUNICARE PUBLICĂ” s-a realizat mediatizarea pe rețelele de 

socializare și în mediul online a acțiunilor întreprinse de Ministerul Apărării Naționale pentru 

personalul în activitate, rezervă și retragere, și a aspectelor din viața de zi cu zi a militarilor din 

țară și din teatrele de operații. Astfel, armata este adusă în mijlocul societății civile pentru a fi 

cunoscută, pentru a împărtăși valori comune precum patriotismul, respectul față de profesie și 

față de semeni. 

 Paginile din rețelele de socializare sunt accesibile tuturor și se adresează atât publicului 

larg, dar și militarilor, familiilor acestora, foștilor militari aflați acum în rezervă sau retragere. 

 Ca o datorie morală asumată, față de copiii personalului armatei decedat/rănit în teatrele 

de operaţii, Ministerul Apărării Naţionale a continuat proiectele: „MÂNDRU DE PĂRINȚII 

MEI” - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI - 1 IUNIE și „CRĂCIUNUL SE 

SĂRBĂTOREȘTE ÎN MAREA FAMILIE A ARMATEI ROMÂNIEI”. 

 Trebuie menționat și faptul că se află în stadiul de implementare o serie de proiecte cu 

finanțare din fonduri europene cu termen in 2020: Crucea Caraiman, Cercul Militar Naţional şi 

creşterea eficienței energetice pentru un număr de 4 obiective. Restaurarea, reabilitarea şi 

conservarea acestora se vor face în condiţiile păstrării identităţii arhitecturale originale. 

 Au fost avizate proiecte de acte normative promovate de structuri guvernamentale cu 

atribuții în acest sens, care prevăd modificarea legislației în ceea ce privește majorarea 

indemnizației pentru veteranii de război, acest aspect fiind concretizat prin apariția Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 prin care au fost majorate indemnizațiile invalizilor, 

veteranilor de război și văduvelor de război și a Hotărârii de Guvern nr. 935/2018, prin care 

ajutorul anual pentru acoperirea unei părți din costurile privind întreținerea, a fost stabilit în 

cuantum de 400 lei, pentru veteranii de război.  

 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 10.10.2018 a fost creat suportul legal 

necesar participării militarilor invalizi și răniți, precum și însoțitorilor acestora la evenimente 

sportiv-recreative organizate în țară și străinătate care vizează recunoștiința cuvenită lor, 

reinserția socioprofesională, precum și recuperarea fizică și psihică prin sport. 

 În anul 2018 a fost elaborat un nou proiect de lege care să reglementeze domeniul 

privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea 
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unor drepturi acestuia și urmașilor celor decedaţi. Documentul se află în proces de consultare-

avizare. 

Revitalizarea industriei naţionale de apărare  

Managementul calității produselor  

 S-a urmărit asigurarea unui sistem comun pentru atingerea standardelor necesare și de 

management al calității produselor în industria națională de apărare. 

 Referitor la sprijinirea operatorilor economici din industria de apărare în stabilirea, 

documentarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu 

cerinţele standardelor NATO de asigurare a calităţii  AQAP 2110 (Cerințe NATO referitoare la 

asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare și producție) și AQAP 2210 (Cerințe NATO 

referitoare la asigurarea calităţii în software, suplimentare faţă de -AQAP 2110) în perioada 

analizată s-au realizat următoarele activități:  

- actualizarea Listei furnizorilor calificați de pe site-ul departamentului cu 6 noi operatori 

economici noi(total: 37 operatori economici); 

- efectuarea de audituri de certificare, recertificare și supraveghere pentru 28 operatori 

econimici,conform Graficului anual de desfăşurare a activităţilor privind evaluarea si 

certificarea operatorilor economici, astfel:17 audituri de recertificare conform AQAP 

2110;1audit de supraveghere conform AQAP 2110;3 audituri de certificare conform AQAP 

2110;4 audituri de recertificare conform AQAP 2210;3 audituri de certificare conform AQAP 

2210.  

 Din perspectiva preluării industriei naționale de apărare în coordonarea MApN au fost 

întreprinse demersuri pentru modificarea și completarea legislației naționale, prin promovarea 

Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor 

măsuri în domeniul administrației publice centrale. 

 De asemenea s-a elaborat Procedura de acordare a avizului Ministerului Apărării 

Naţionale care indică necesitatea utilizării de acesta a produselor militare, sensibile şi strategice 

şi/sau a serviciilor aferente acestora, realizate de operatorii economici, aprobată prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. 184/2018. 

Stimularea realizării de produse competitive  

 Urmărind stimularea producției industriei naționale de apărare pentru realizarea, de 

către operatorii economici din industria de apărare, de produse competitive în raport cu 

necesitățile și cerințele Armatei, la standarde NATO, s-a desfăşurat a 7-a ediţie a Expoziţiei 

internaţionale dedicate apărării, siguranţei naţionale şi industriei aeronautice, Black Sea 

Defense & Aerospace - BSDA2018. 

 De asemenea, s-a organizat instruirea firmelor românești din industria de apărare de 

către Agenția Expertise France, în vederea participării la licitațiile finanțate din fonduri UE 

dedicate dotării Forței G5 Sahel. 

 Desfășurarea evenimentului Industry Day a vizat discutarea cu organizațiile patronale 

și operatorii economici din industria națională de apărare a unor problematici referitoare la 

cooperarea structurală permanentă (PESCO), revizuirea coordonată anuală a apărării (CARD) 

și fondul european destinat apărării (EDF).  

 S-a urmărit și facilitarea participării reprezentanților unor operatori economici din 

industria de apărare la activități organizate la nivel NATO/UE (EDA), precum reuniunile 
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grupurilor tehnice de lucru (ex. Programul de Interoperabilitate Multilaterală- MIP) și/sau la 

exerciții NATO pentru Comunicații și Apărare Cibernetică (ex. CWIX 2018). 

 În parteneriat cu firma The Development Network s-a organizat conferința Combat 

Helicopter 2018. 

 S-au organizat întâlniri cu reprezentanții a 30 firme străine în vederea identificării unor 

oportunități de cooperare cu operatorii economici din industria națională de apărare – în cadrul 

discuțiilor au fost abordate problematici referitoare la programele majore de înzestrare ale 

Ministerului Apărării Naționale, precum și potențiale domenii de colaborare tehnico-militară. 

Revitalizarea structurilor de cercetare- dezvoltare 

 S-a urmărit în mod constant revitalizarea structurilor de cercetare dezvoltare astfel încât 

acestea să redevină motorul dezvoltării industriei naționale de apărare. 

 Astfel, s-a asigurat participarea la ședințele Grupului interinstituțional pentru cercetare, 

dezvoltare, inovare în domeniul securității urmărindu-se promovarea unor proiecte de cercetare 

top-down cu beneficiar MApN și finanțarea de proiecte de cercetare pentru structurile din 

domeniu. 

 De asemenea, s-a asigurat participarea la şedinţele de analiză a acţiunilor care trebuie 

desfăşurate în cadrul proiectului  de tip “top-down” pentru Refacerea şi consolidarea legăturilor 

instituţionale între entităţile de cercetare, cele de industrializare şi beneficiar (Armata 

României). 

 S-a organizat și promovat concursul naţional de inovare PatriotFest, pentru încurajarea 

spiritului inovator şi transferul unor prototipuri către zona operatorilor economici, cu 

participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi ai Asociaţiei New 

Strategy Center.  

 S-au derulat activități în domenii ştiinţifice şi de interes major iar câştigarea proiectelor 

de cercetare realizate în consorţii a generat 25 de posturi noi dar și alte 4 posturi în care pot fi 

angajați tineri cercetători pe parcursul derulării proiectului. 

 Un obiectiv important a fost operaționalizarea platformelor tehnologice pentru creşterea 

performanţei activităţii de cercetare fapt ce în viitor va asigura creşterea ratei de succes în 

competiţiile de cercetare cu posibilități de ofertare de noi servicii de cercetare. 

 Proiectele naționale aflate în derulare în anul 2018 sunt în număr de 10, fiind conduse 

de cercetătorii din structurile biomedicale instituţionale respectiv (CCD, CNEIMPEM, 

Laboratorul de Analize Medicale). O parte din rezultate au fost valorificate în 30 de publicaţii 

cotate ISI (Information Sciences Institute), 5 dintre lucrări primind premii de la MCI (în total 

10 premii PRECISI – MCI). 

 Activitățile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică și inovare ale unităților 

specializate din Ministerul Apărării Naţionale s-au desfășurat în anul 2018 conform cerințelor 
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definite de sursele de finanțare accesate: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Cercetării și 

Inovării, fonduri europene sau fonduri NATO. 

 Ministerul Apărării Naţionale a finanțat Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al 

Ministerulului Apărării Naţionale pe anul 2018 (PSCD-2018), în baza căruia au fost realizate 

174 de lucrări de cercetare-dezvoltare pe baza cerințelor exprimate de către categoriile de forțe. 

 Pentru proiectele cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerulului 

Apărării Naţionale pe anul 2018 au fost alocate fonduri în cuantum de 1.765.000 lei.   

 Beneficiarii finali ai lucrărilor de cercetare-dezvoltare au fost categoriile de forţe şi 

structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, fiind realizate 16 prototipuri de 

cercetare, 12 modele experimentale și demonstratoare tehnologice, 19 studii de concept, 25 de 

activități de testare-evaluare și alte proceduri specifice. 

 În anul 2018, unitățile de cercetare-dezvoltare din Ministerul Apărării Naţionale au 

depus și au câștigat proiecte finanţate de Ministerul Cercetării și Inovării prin Planul naţional 

de cercetare, dezvoltare şi inovare 2015-2020, astfel: centrele de cercetare-dezvoltare din cadrul 

Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare – 21 de proiecte, Academia 

Tehnică Militară „Ferdinand I” – 21 proiecte, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 2 

proiecte, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” – 10 

proiecte.  

 În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene în acest domeniu, unitățile de 

cercetare-dezvoltare din Ministerul Apărării Naţionale au participat în 2018, în consorții cu țări 

europene, la competiții de proiecte de cercetare-dezvoltare, după cum urmează: Universitatea 

Națională de Apărare „Carol I” cu 4 proiecte, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” cu 2 

proiecte și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” cu 2 

proiecte.  

 Fondurile NATO alocate României în anul 2018 prin Programul de sprijin al NATO 

STO31 au fost în cuantum  de 10.000 euro. Reprezentanţii naţionali au participat la 30 de 

activităţi organizate prin acest program, 20 dintre acestea desfăşurându-se în străinătate şi 10 în 

ţară.  

 Pregătirea populaţiei şi teritoriului şi gestionarea inter-instituţională a crizelor de tip 

militar sau de securitate 

 Pe acestă linie MApN a continuat implementarea măsurilor pentru asigurarea 

perfecţionării mecanismelor şi procedurilor de cooperare între armată şi celelalte instituţii din 

sistemul naţional de apărare, ordine publică, securitate naţională precum și cu autoritățile locale 

pentru gestionarea unor crize /dezastre naturale sau atacuri/ incidente de tip hibrid, terorist, 

cibernetic, etc. 

Cooperarea interinstituțională 

 În acest scop s-a relaţionat cu centrele operative aparţinând Ministerului Afacerilor 

Interne (MAI), Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Mediului (MM), 

Ministerului Transporturilor (MT), Serviciului Român de Informaţii (SRI), Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale (STS), Serviciul de Informaţii Externe (SIE) şi Comisiei Naţionale 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru realizarea fluxului informaţional-

decizional, coordonarea sprijinului acordat acestora în îndeplinirea responsabilităţilor specifice 

                                                 
31 NATO Science & Technology Organization 
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şi informarea oportună a decidenţilor la nivel politico-militar şi avertizarea structurilor MApN 

despre iminenţa apariţiei unor situaţii care pot influenţa activităţile din domeniul militar. 

 S-a asigurat participarea la conferințele de planificare ale exercițiului NATO de 

management al crizelor CMX 19 în cooperare cu structuri aparținând MAE, MAI, SRI, SIE și 

STS. Echipa națională de planificare a susținut reflectarea nivelului de ambiţie al României în 

documentele de planificare ale exercițiului în cadrul căruia se va exersa procesul de consultare 

şi luare a deciziei la nivelul politico-militar al NATO într-o situaţie de criză ce priveşte apărarea 

colectivă, în context hibrid. 

 Experții Ministerului Apărării Naționale au participat la demersurile și reuniunile 

dedicate implementării cerinţelor de asigurare a rezilienţei în domeniul civil prin elaborarea 

analizelor de risc, a cerinţelor operaţionale (pentru sprijinul naţiunii gazdă - HNS şi pentru 

forţele naţionale), integrarea planificării în domeniul civil în planificarea operaţională (planurile 

de apărare/de contingenţă). 

 S-a asigurat planificarea şi coordonarea participării a forţelor şi mijloacelor MApN la 

exerciţiul naţional SEISM 2018 şi la exerciţiul internaţional ModEX 2018, organizate de MAI. 

Exerciţiile au avut drept scop verificarea viabilităţii Concepţiei naţionale de răspuns post seism, 

a planurilor şi procedurilor specifice de răspuns în caz de seism, precum şi verificarea 

procedurilor de primire de asistenţă medicală internaţională şi a capacităţii de reacţie europeană 

în domeniul medical.  

 Exerciţiile de verificare a capacităţii de răspuns şi testare a capabilităţilor medicale în 

caz de seism major au constituit un bun prilej pentru antrenarea capabilităţilor proprii de 

intervenţie în situaţii de urgenţă, verificarea viabilităţii fluxului informţional – decizional şi 

interinstituţional precum şi de verificare şi optimizare a procedurilor operaţionale din domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă. 

 De asemenea, MApN a organizat în data de 22.05.2018, Conferinţa Iniţială de 

Planificare a exerciţiului interinstituţional ,,CONCORDIA 18”, cu participarea reprezentanţilor 

din Sistemul Naţional de Apărare (M.Ap.N., M.A.I., S.P.P. şi S.R.I.). La această activitate a 

fost prezentată forma iniţială a EXPLAN. 

 În perioada 05-11.11.2018, în coordonarea MApN s-a desfăşurat exercițiul CPX 

HISTRIA 18 având ca scop coordonarea planificarea la nivel strategic, interinstituţională şi 

întărirea rezilienţei instituţiilor statuluila care au participat reprezentanţi ai MAI, MAE, SRI, 

SIE, SPP, STS, DGIA, Ministerul transporturilor și Ministerul economiei. 

Sprijinul autorităților și pregătirea teritoriului/populației 

 În perioada de referinţă, s-a asigurat coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de 

intervenţie în situaţii de urgenţă executate de capabilităţile MApN în sprijinul autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale.  

 Ca urmare, în baza planurilor de acţiune pe tipuri de risc/cooperare întocmite la nivel 

local şi la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, forţele şi mijloacele 

aparţinând M.Ap.N. au participat la 328 misiuni de intervenţii în situaţii de urgenţă, în 21 judeţe, 

care au însumat un efectiv de cu 3182 militari şi 285 mijloace tehnice. Dintre acestea 88% s-au 

executat pentru gestionarea situaţiei de urgenţă cauzate de virusul pestei porcine africane. 

 Pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare s-au desfășurat exerciţii 

de mobilizare Ministerul Apărării Naţionale a organizat şi desfăşurat, în cooperare cu 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exerciţii de mobilizare, în 
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judeţele Neamţ (luna mai 2018) – MOBEX NT-18, Bistriţa-Năsăud şi Cluj (luna septembrie 

2018) – MOBEX BN-CJ-18.  

Cooperarea bilaterală  în domeniul apărării (obiectiv derivat) 

 Prin potențialul de a contribui la abordarea sistematică și armonizării promovarea 

intereselor mutuale pe problematici de  apărare și securitate de interes comun o atenție aparte a 

fost acordată relațiilor internaționale în domeniul apărării, respectiv coperării bilaterale și 

multilaterale în format internațional, regional și bilateral. 

ONU şi OSCE 

 Au fost continuate demersurile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 

ONU şi OSCE,  precum şi pentru gestionarea aspectelor politico-militare şi implementarea 

obligaţiilor asumate prin documentele internaţionale privind regimurile în domeniul controlului 

armamentelor convenţionale şi al neproliferării armelor de distrugere în masă.  

 De asemenea, România a menţinut participarea şi a avut contribuţii adecvate în cadrul 

operaţiilor şi misiunilor desfăşurate sub egida ONU în Republica Centrafricană, Somalia, Mali 

şi nu din Africa. Totodată, România a continuat să fie unul dintre cele 44 de state care au 

furnizat monitori pentru Misiunea Specială de Monitorizare (MSM) a OSCE în Ucraina. Dintre 

cei 29 de monitori români care participă la MSM a OSCE din Ucraina, unul este secondat de 

Ministerul Apărării Naţionale. 

 Pe parcursul anului 2018, în cadrul OSCE , Ministerul Apărării Naţionale a participat 

activ la procesul Dialogului Structurat pe dimensiunea provocărilor de securitate. Totodată, a 

participat  la dezbaterile din cadrul reuniunilor Forumului de Cooperare în Domeniul Securităţii 

al OSCE, pe durata cărora au fost abordate chestiuni legate de securitatea regională din Balcani 

şi din Bazinul Mării Negre, respectiv de implementarea la nivelul organizaţiei a Rezoluţiei 

Consiliului de Securitate al ONU nr. 1325 privind femeile, pacea şi securitatea, precum şi de 

neproliferarea nucleară, securitatea cibernetică şi  implementarea Documentului de la Viena 

2011.  

 În contextul demersurilor de susţinerii candidaturii pentru ocuparea unui loc de membru 

nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru perioada 2020-2021, obiectiv 

stabilit prin Programul de Guvernare 2018-2020, Ministerul Apărării Naţionale a continuat 

participarea cu personal la încadrarea unui număr de  25 de funcţii în cadrul a cinci misiuni şi 

operaţii de menţinere a păcii, contribuţie care a situat ţara noastră pe locul 75 din cele 125 de 

ţări contribuitoare.  

 Mai mult, în urma primirii solicitării oficiale din partea ONU, Armata României şi-a 

asumat dislocarea unui detaşament de 4 elicoptere de transport modernizate, inclus în 

UNPCRS, în cadrul Misiunii ONU integrate de stabilizare din Mali (MINUSMA) în perioada 

15.10.2019 - 14.10.2020, demers aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

 

Inițiativa B9 în formatul miniștrilor apărării 

 Una dintre principalele acţiuni de consolidare a profilului României ca furnizor de 

securitate şi stabilitate în regiune a fost reprezentată de organizarea în luna martie, la Bucureşti, 

a primei reuniuni în formatul miniştrilor apărării în cadrul Iniţiativei "Bucharest 9" (B9).  

 Activitatea a reprezentat o oportunitate pentru armonizarea poziţiilor naţionale ale 

statelor membre ale iniţiativei B9 (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

România, Slovacia, Ungaria) privind subiectele de pe agenda Summit-ului NATO din 11-12 

iulie 2018, facilitând cristalizarea unei poziţii comune cu privire la necesitatea continuării 
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eforturilor de consolidare a posturii NATO de descurajare şi apărare, cu prioritate pe Flancul 

estic. 

Balcanii de Vest și alte forme de cooperare 

 Intensificarea implicării pozitive şi active a României, atât în plan bilateral, dar şi prin 

proiecte cu vocaţie regională, în Balcanii de Vest şi în Vecinătatea Estică – zona extinsă a Mării 

Negre a reprezentat un alt obiectiv urmărit în 2018.  

 În acest sens, acţiunile întreprinse s-au concentrat pe continuarea dialogului politico-

militar, cu accent pe programele de asistenţă în plan bilateral, sprijinind eforturile aliate de 

implementare a proiectelor de creştere a capacităţii de apărare a partenerilor estici (R. Moldova, 

Ucraina şi Georgia).  

 De asemenea, au fost continuate demersurile pentru îndeplinirea angajamentelor în 

cadrul iniţiativei regionale “Procesul reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est 

(SEDM)” prin furnizarea expertizei necesare în cadrul proiectelor aflate în desfăşurare 

(Exerciţiul de instruire prin simulare din Europa de Sud-Est/SEESIM, interconectarea spitalelor 

militare/IMIHO şi Femei lider în domeniul securităţii şi apărării/FLSD), inclusiv prin susţinerea 

participării active a R. Moldova la acestea. 

 Tot în cadrul demersurilor de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul apărării s-

au înscris şi vizitele oficiale ale ministrului apărării naţionale în Croaţia și R. Elenă precum şi 

vizitele în România a omologilor din R. Elenă, Georgia şi Serbia. Totodată, au fost organizate 

o serie de întrevederi bilaterale în marja reuniunilor miniştrilor apărării din ţările NATO, 

Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene sau a reuniunii miniştrilor apărării din 

Europa de Sud-Est.  

Asia, America Latină şi Africa 

 Tot în anul 2018, pentru susţinerea obiectivului de relansare a relaţiilor tradiţionale cu 

ţările emergente din Asia, America Latină şi Africa a continuat dialogul politico-militar cu 

partenerii din aceste regiuni. În acest sens, au fost organizate la Bucureşti (10-12.04.2018) 

lucrările Dialogului strategic româno-israelian şi reuniunile Comisiei mixte româno-israeliene 

în domeniul apărării. De asemenea, s-au desfăşurat la Islamabad (04-05.07.2018) lucrările celei 

de-a doua reuniuni a Comitetului militar mixt româno-pakistanez, iar la Amman (16-

20.07.2018), cea de-a XI-a reuniune a Comisiei militare mixte româno-iordaniene. În marja 

acestor activităţi au fost semnate Planurile bilaterale de cooperare (PBC) pentru anul 2018 cu 

Statul Israel, respectiv pentru 2019 cu Regatul Haşemit al Iordaniei.  

Cadrul juridic al cooperării în domeniul apărării 

 În ceea ce priveşte dezvoltarea cadrului juridic al cooperării bilaterale, au fost ratificate 

prin lege două memorandumuri de înţelegere privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii 

gazdă cu Croaţia (Legea nr. 94/2018) şi cu Georgia (Legea nr. 151/2018) şi două acorduri 

privind cooperarea în domeniul apărării cu Serbia (Legea nr. 253/2018) şi cu Libanul (Legea 

nr. 254/2018).  

 De asemenea, au fost finalizate negocierile acordului în domeniul apărării cu Cipru şi 

au fost întreprinse demersuri pentru aprobarea de negociere unui acord de cooperare în 

domeniul informaţiilor militare cu Israelul şi a unui acord-cadru de cooperare în domeniul 

militar cu India.  

 În acelaşi context, s-au întrepris demersuri concrete pentru finalizarea negocierii  

acordurilor cadru de cooperare în domeniul apărării cu o serie de state din Orientul Mijlociu 

(Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Qatar), ca spaţiu de interes pe palierul 
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securităţii globale, în cadrul unor întrevederi ale ministrului apărării naţionale cu ambasadorii 

la Bucureşti, precum şi la nivel de experţi. 
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21.  AFACERI INTERNE 

 

 

În cursul anului 2018, au fost realizate următoarele măsuri din Programul de Guvernare: 

 

 Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a persoanelor și de protecție a 

patrimoniului, cu accent pe: reducerea numărului evenimentelor soldate cu pierderi de vieţi 

omeneşti, cu afectarea stării de sănătate a populaţiei; reducerea numărului evenimentelor 

soldate cu daune de ordin material, asupra statului și proprietății private; acordarea de sprijin 

cetățenilor la producerea de accidente de orice natură, crime, jafuri, incendii, calamități, 

pandemii, acte antisociale, droguri, proxenetism și altele. 

  

În vederea îndeplinirii acestei măsuri s-a acționat pentru: 

 Desfășurarea unui număr de 39.583 acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor contra 

persoanei/ patrimoniului; 

 Implementarea a 780 programe/proiecte/campanii de prevenire la nivel național; 

 Participarea la 6.405 ore de educație rutieră, desfășurate în școli, la nivel național; 

 Realizarea de informări cu privire la starea drumurilor și la evenimentele produse în 

domeniul rutier, feroviar, naval și aerian (3.261 comunicate de presă realizate, 1.143 

Principalele realizări: 

 Programul privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli 

 Program pentru dezvoltarea Poliţiei 

 Program pentru dezvoltarea Poliţiei de Frontieră 

 Program pentru dezvoltarea IGSU 

 Program pentru emigrări 

 Sistem centralizat de achiziţii 
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intervenții în direct la posturile de radio, 2.857 intervenții în direct la posturile de 

televiziune); 

 Realizarea a 34 campanii/proiecte de prevenire a traficului de persoane, cu un număr de 

122.961 beneficiari direcţi; 

 Realizarea a 8 campanii/proiecte de prevenire a consumului de droguri, cu un număr de 

314.746 beneficiari direcţi; 

 Sesizarea cu privire la 172.892 infracțiuni contra persoanei și 229.417 infracțiuni contra 

patrimoniului; 

 Recuperarea de bunuril culturale mobile în valoare de 1.274.000 lei; 

 Sesizarea cu privire la 5.777 infracțiuni la regimul armelor, muniţiilor şi cantităţilor de 

materii explozive şi substanţe periculoase; 

 Indisponibilizarea în vederea confiscării: arme de foc – 7.644; muniții – 113.613; explozivi 

propriu-zişi(kg.) - 609.82; articole pirotehnice - 22.568,20 kg/ 132.984 buc.; substanţe 

toxice (kg.) – 4.082,77; produse de protecţia plantelor (kg.) – 679.181,72; deşeuri 

periculoase (kg.) – 163.420,48; proiectile şi grenade (buc) – 486 buc; 

 Desfășurarea de activități în scopul combaterii criminalităţii organizate: 1.647 acțiuni 

operative; 12.483 sesizări penale;  9.658 dosare penale instrumentate; 155 grupuri 

infracţionale organizate destructurate; 

 Desfășurarea de activități pentru acordarea de sprijin/asistenţă populaţiei în vederea 

restabilirii stării de normalitate: 1.228.992 intervenții efectuate la solicitările primite la 

numărul unic „112”;  

 Asigurarea accesului victimelor traficului de persoane la măsurile de asistenţă şi protecţie 

disponibile; 

 Asigurarea asistenței specializate în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri. 

 Eliminarea suprapunerilor de competenţe (între instituţiile şi structurile din 

subordinea ministerului) 

 Prin OMAI nr.85/2018 a fost constituit ”Grupul de lucru privind analizarea competențelor 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, în vederea realizării documentelor de analiză 

a competențelor structurilor MAI. 

 Rezultatul muncii desfășurate în cadrul acestui grup a fost transpus într-un document de 

informare înaintat conducerii la nivel înalt a Ministerului, urmând ca în perioada imediat 

următoare să fie luate măsurile ce se impun în vederea eficientizării activității. 

 

 Descentralizarea unor competenţe de gestiune a resurselor umane; realizarea unui 

proces de diagnoză pentru optimizarea activităţii specifice, inclusiv prin preluarea 

unor modele existente în statele UE 

 Realizarea unei analize cu privire la efectele descentralizării unor competențe de gestiune a 

resurselor umane. Constatările acesteia au fost valorificate în Ordonanța de urgență nr. 53 

din 28 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
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polițistului, care stabilește, printre altele, și descentralizarea mecanismului de acordare a 

gradelor profesionale pentru ofițerii de poliție. 

 Utilizarea eficientă a resurselor (inclusiv prin identificarea unor soluţii tehnice de 

interconectare a sistemelor informatice sau de implementare a unor tehnologii 

moderne, utilizate şi de structurile similare din alte state) 

 Elaborarea Concepției de înzestrare a structurilor MAI aprobată prin Hotărârea CSAT nr. 

99 din 2018; 

 Derularea activităților specifice pentru dezvoltarea capacității de atragere a fondurilor 

nerambursabile: 

 proiecte aflate în implementare – 201, dintre care: Fonduri dedicate (Fondul azil - 

migraţie - FAMI şi Fondul Securitate Internă - FSI) - 167; Mecanismul Financiar 

Norvegian - 6; Fonduri europene structurale și de investiții - 30; Alte instrumente 

financiare - 1; 

 valoarea totală a fondurilor gestionate la nivelul MAI, în cadrul contractelor de 

finanțare -  277.580.087 Euro, din care: Fonduri dedicate (FAMI, FSI): 125.014.497 

Euro; Mecanismul Financiar Norvegian: 5.861.852 Euro; Fonduri europene 

structurale și de investiții: 258.610.059 Euro; Alte instrumente financiare: 603.679 

Euro; 

  Constituirea Grupului de lucru pentru eficientizarea activității de gestiune electronică a 

datelor prelucrate, în domeniul gestionării raporturilor de serviciu/muncă, prin 

îmbunătățirea și interconectarea bazelor de date; 

 Implementarea de tehnologii moderne, pentru a cărei realizare au fost elaborate următoarele 

proiecte:  

 Proiectul privind implementarea cărţii electronice de identitate (CEI), având ca 

obiectiv emiterea cărții electronice de identitate și utilizarea acesteia pentru 

accesarea și autorizarea cetățeanului la diferite servicii electronice (administrație 

publică – inclusiv MFP/ANAF/CNAS – card electronic al asigurărilor de sănătate, 

servicii oferite de zona privată, servicii transfrontaliere). 

În contextul acestui proiect a fost adoptat proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 

persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (Plx. 575/2017) de către 

Senat, fiind în prezent în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei 

Deputaților. 

 Proiectul ”Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă 

(SIIEASC)”, care vizează ca pe lângă implementarea de servicii de tip G2C, în 

contextul evenimentelor de viață primare aferente unei persoane (naștere, căsătorie, 

divorț, deces etc), să permită informatizarea fluxurilor interne specifice instituțiilor 

implicate în mod direct sau de suport pe aceste domenii, obținându-se, astfel, 
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alinierea la contextul tehnologic actual, simplificându-se și securizându-se, totodată, 

modalitatea de prelucrare, stocare, procesare a datelor de stare civilă.  

 Principalele demersuri întreprinse pentru implementarea acestui proiect constau în:  

- semnarea contactului de finanțare pentru implementarea SIIEASC în valoare de 

184.920.864,06 lei;  

- derularea procedurii de achiziție pentru livrarea a 42 de autovehiculele care vor 

intra în componența ghișeelor mobile din cadrul proiectului SIIEASC și semnarea 

Contractul de furnizare;  

- derularea achizițiilor aferente echipei de proiect (echipamente, consumabile, 

birotică). 

 Este în derulare procedura de achiziție pentru Sistemul informatic central (dialog 

competitiv), urmând a fi demarată procedura de achiziție pentru serviciile de 

digitizare. 

 Proiectul privind implementarea unui hub de servicii prin consolidarea unui Data 

Center (Centrul de Furnizare Servicii IT) la nivelul MAI, având ca obiectiv 

consolidarea, securizarea și creșterea disponibilității accesului la serviciile, 

informațiile/datele pe care structurile MAI le oferă/le vor oferi cetățenilor, mediului 

guvernamental și mediului privat, în contextul Agendei 2020. Este vizat atât accesul 

la serviciile oferite de structurile MAI, care dispun de capacități de 

procesare/stocare, cât și dezvoltarea de infrastructură (cloud privat/hibrid) pentru 

structurile MAI care vor livra servicii electronice.  

Principalele demersuri întreprinse pentru implementarea acestui proiect constau în:  

- identificarea ca sursă de finanțare a Programului Operaţional 

Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 

2.3.1 - Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice 

dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa 

cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental 

şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data;  

- semnarea Contractului pentru achiziționarea serviciilor de evaluare și 

expertizare a clădirii din strada Leaota nr.2, locație în care urmează să fie 

implementat proiectul. Contratul are ca obiect realizarea studiului 

geotehnic, realizarea expertizei tehnice structurale, a auditului energetic și 

a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții.  

   Sunt în curs de elaborare cererea de finanțare și documentele aferente. 

 Proiectul ”Consolidarea core-ului Rețelei de Comunicații Integrate Voce-Date a 

MAI la nivel național (CORE RCDV), având ca obiectiv consolidarea infrastructurii 

de comunicații în nodurile care constituie core-ul rețelei integrate de comunicații 

voce-date la nivel teritorial, în scopul creșterii securității și capacității de prelucrare 

a datelor prin implementarea unor tehnologii noi. Proiectul este inclus în Programul 
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Național aferent Fondului pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 

polițienească. 

  Principalele demersuri întreprinse pentru implementarea acestui proiect constau în:  

- adoptarea HG nr. 434/2018 privind aprobarea Notei de fundamentare 

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente 

proiectului. 

Este în curs de derulare procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului 

principal al proiectului, cu valoare estimată de 51.701.758,64 lei cu TVA.  

 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului (cu accent pe aspecte 

practice) 

 Este în curs de definitivare proiectul Concepției cu privire la managementul carierei 

personalului Ministerului Afacerilor Interne care acoperă domeniul formării profesionale, 

al gestiunii carierei și al altor activități de sprijin pentru managementul resurselor umane; 

 Desfăşurarea activităților de formare profesională (cursuri, sesiuni de pregătire, stagii de 

formare, etc. – de nivel nonuniversitar) organizate în cadru instituționalizat - 399 cu 

participarea a 7.794 persoane. 

 Reducerea deficitului de personal la nivelul MAI; asigurarea stabilităţii pe post a 

personalului  

   Aprobarea ocupării prin concurs a unui număr de 3.694 posturi de execuție vacante prin 

încadrare directă/reîncadrare/rechemare în activitate. Procedurile de concurs au  fost demarate 

pentru un număr de 1.823 de posturi de execuție dintre care au fost încadrate 900. 

 Aprobarea ocupării prin concurs a unui număr de 2.521 posturi de conducere vacante dintre 

care au fost încadrate 1.081. 

 

 Modernizarea şi diversificarea dotărilor specifice 

 Recepționarea a 21 de investiții în valoare de 9.617 mii lei, 153 investiții aflate în derulare 

(707.841 mii lei fonduri necesare finalizării acestora);  

 Achiziționarea, la nivelul rețelei sanitare M.A.I a echipamentelor și aparaturii medicale: 

remove CO2-ATI – 1, aparat Roetgen Digital – 1, electrocardiograf cu 12 canale – 39,  

unituri dentare- 2, apex locator- 1, autoclav- 5,  lampă Smile Lite- 1,  defibrilatoare- 3,  

ecograf staţionar- 1,  sistem test de efort- 1,  cântar cu taliometru- 1, glucometru- 1, 

tensiometre- 7, laringoscop- 1, dopler- 1,  mamograf- 1, holter ECG- 1, EKG- 1, holtere 

TA- 2,  video-imprimantă termică ecograf- 1, traductor convex ecograf- 1,  trusă 

management căi aeriene dificile- 1,  aparat de ventilaţie- 1, injectomate şi infuzomate-staţie 

de andocare, dispozitiv pentru oxigenare cu umidificare şi flux înalt, trusă videoendoscopie- 

1, turn laparoscopic- 1,  pompe  de vacuum- 2,  lampă scialitică- 1, analizor automat de 

hematologie – 1; 

 Achiziționarea a 3.054 autovehicule (58,50% gradul de dotare cu autovehicule), 1.066 

număr de pistoale achiziționate (83,45% gradul de dotare cu pistoale), 7.685 mijloace de 

protecție achiziționate (21,39% gradul de dotare cu mijloace de protecție);  

 Finanţarea a 90 obiective/acţiuni de investiţii; 

 Dezvoltarea de proiecte CD sectoriale prin Planul Sectorial de Cercetare - Dezvoltare al 

MAI (buget MAI): atribuirea şi contractarea a 10 proiecte sectoriale CD (4 „în continuare” 
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şi 6 „noi”) - buget anual contractat 100 %; avizarea de acte adiţionale pentru 2 proiecte 

sectoriale de CD; finalizarea a 4 proiecte sectoriale; 6 proiecte sectoriale aflate în 

implementare; avizarea (recepţia) a 16 etape de realizare a proiectelor sectoriale CD  - buget 

anual executat 100 %; 

 Monitorizarea realizării celor 2 proiecte CD finanţate prin Planul naţional de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2015 – 2020, pentru care MAI este Autoritate Publică Responsabilă 

(APR) (buget MCI): mPlatforme UAV (vehicule aeriene fără pilot automat) cu capabilităţi 

dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională; Sistem 

integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNe; evaluarea finală (anuală) a 

proiectului Platforme UAV - stadiul lucrărilor - 100 % din total programat pentru 2018; 

evaluarea finală (anuală) a proiectului Sistem CBRNe - stadiul lucrărilor - 100 % din total 

programat pentru 2018. 

 

 Realizarea unei colaborări mai strânse a instituţiilor şi structurilor subordonate 

MAI cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu orice entităţi 

publice sau private care pot contribui la dezvoltarea şi simplificarea serviciului 

public oferit, la protejarea intereselor cetăţeanului 

      

 Încheierea a 4.330 de protocoale/parteneriate/convenții/proiecte educaţionale/planuri de 

măsuri sau cooperare;  

 Acțiuni comune organizate - 5.151, printre care cu Autoritatea Navală Română, Garda 

Națională de Mediu, Administrația Națională „Apele Române”, Agenția Națională pentru 
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Pescuit și Acvacultură, Direcția Generală a Vămilor, Administrația Rezervației Biosfera 

„Delta Dunării”, Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

 Participarea la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 

     Difuzarea a 338 emisiuni tv, 3 participări la emisiuni radio şi 91 articole în presa tipărită 

şi online; 

 În contextul activităților desfășurate pentru marcarea Centenarului Primului Război 

Mondial și Marii Uniri, au fost elaborate 12 ediții de documente, după cum urmează: 

 Viaţa pe front reflectată în scrisori personale; 

 Sub cenușa Imperiului.  Români în armata austro-ungară; 

 Albumul cu fotografiile realizate de Samoilă Mârza, ”fotograful Unirii”, în 

limba română și engleză; 

 Portretul unei mari regine – Maria a României; 

 Anul 1918 în judeţul Bistriţa Năsăud. Contribuţii documentare; 

 Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Contribuția 

maramureșenilor la săvârșirea și desăvârșirea Unirii; 

 Franţa, o inimă care a bătut pentru Marea Unire; 

 Chipuri din Marele Război. Viața în imagini a combatanților din Bistrița-

Năsăud; 

 Sălajul și Marea Unire; 

 Mehedințiul și Marea Unire; 

 Arhivele Marii Uniri (1917-1920), Volumul I: Fonduri instituționale/ The 

Archives of the Great Union (1917-1920), Volume I: Institutional Fonds; 

 1918. Marea Unire în documente (set didactic). 

 Organizarea de către ANR a unui număr de 53 evenimente expoziționale, printre care: 

 Unirea Basarabiei cu România, vernisată la Palatul Parlamentului cu ocazia 

ședinței solemne a Camerelor reunite, dedicată Unirii Basarabiei cu România și 

pusă la dispoziția publicului la sediul central al ANR în perioada 27.03-

27.04.2018; 

 Diplomați români în vreme de război, realizată de Serviciul Județean Iași al 

Arhivelor Naționale, în colaborare cu Consiliul Județean Iași, Facultatea de 

Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” și Muzeul Universității “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, găzduită de Centrul Cultural al M.A.I din București. 

 Viața pe front în scrieri personale, organizată la sediul central al ANR și deschisă 

publicului în perioada 13.05-31.12.2018; 

 Eroinele României Mari. Destine în linia I, realizată în colaborare cu Fundația 

Universitară ”Carol I”, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, Biblioteca 

Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Muzeul Național Militar 
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Regele ”Ferdinand I”, Muzeul Național de Istorie a României, Biblioteca 

Județeană ”George Barițiu” din Brașov. 

 Mari sibieni pentru Marea Unire, organizată de Asociaţia Culturală "Pictor 

Octavian Smigelschi” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană ASTRA, Arhivele 

Naţionale – filiala Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal şi Asociaţiunea ASTRA, 

cofinanţată de4 Consiliul Judeţean Sibiu, expoziţia urmând a fi vernisată apoi la 

Bistriţa și în alte localități; 

 Primul Război Mondial - mărturii documentare, organizată la data de 17.05.2018 

de către Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale; 

 Clădiri emblematice ale Capitalei, organizată la data de 02.05.2018, în colaborare 

cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic, în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) din București; 

 Regina soldat, realizată de Serviciul Arhivelor Naționale Iași în colaborare cu 

Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” și 

Asociația „România Culturală”, vernisată la data de 27.04. 2018 la Palatul 

Culturii din Iași; 

 România Centenară. 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, realizată în 

colaborare cu în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și 

vernisată la data de 27.04.2018; 

 100 de ani de la Marea Unire. Jertfa pentru unitate şi credinţă, organizată în 

parteneriat cu Muzeul Istoriei Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de 

Jos din Galați, Muzeul Naţional al Hărţii şi Cărţii Vechi Bucureşti, Muzeul 

„Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de 

Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi. 

 Regina Maria – ambasador al istoriei și artei populare românești, organizată de 

Serviciul Județean Brașov al Arhivelor Naționale în colaborare cu Muzeul 

Județean de Istorie Brașov; 

 Mărturii ale trecutului Basarabiei,organizată de Serviciul Județean Vâlcea al 

Arhivelor Naționale; 

 Gheorghe Pop de Băsești și Marea Unire, organizată de Serviciul Județean Sălaj 

al Arhivelor Naționale; 

 Prin puţine cuvinte… Cărţi poştale în Primul Război Mondial, organizată de 

Serviciul Județean Bistrița Năsăud al Arhivelor Naționale. 

 Participarea la lucrările unui număr de 54 simpozioane și mese rotunde privind celebrarea 

Centenarului Marii Unirii de la 1918, dintre care precizăm: 

 Evenimentul intitulat „Conferințele Centenarului“, organizat de Primăria 

Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad și Universitatea 
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„Aurel Vlaicu“ din Arad, unde a fost susținută prelegerea cu titlul Arhivele 

românești la Centenar. Între știința istoriei și buna guvernare; 

 Simpozionului itinerant cu tema „De la Pacea de la București la Unirea de la Alba 

Iulia”, organizat în colaborare cu Arhivele Militare Naționale Române la 

București, Craiova, Alba Iulia, Brașov și Breaza; 

 Prelegerea ,,Memorialistica Reginei Maria – o pagină din istoria României”, 

susținută în seria manifestărilor intitulate Comori din Arhivele Naționale. Cu 

ocazia evenimentului, a fost prezentată publicului și o mini-expoziție care a 

cuprins caietele de jurnal ale Reginei Maria, expuse în original; 

 Prelegerile Din Lipscani la Războiul de Reîntregire și Bucureștii sub ocupație. 

Mărturii inedite, susținute în cadrul ciclului de conferințe ”Povestiri din 

București”, organizate în colaborare cu Muzeul Micului Paris; 

 Conferinţa de istorie româno-poloneză, desfăşurată în cadrul Universității din 

Oradea, alături de Institutul Memoriei Naţionale - Comisia pentru Condamnarea 

Crimelor împotriva Naţiunii Poloneze din Varşovia; 

 Congresul istoricilor români, organizat la Iași, în perioada 28.08-01.09.2018, de 

Academia Română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Consiliul 

Național al Istoricilor. 

 Postarea pe site-ul M.A.I a 89 de materiale specifice şi desfăşurarea a 4 activități 

comemorative. 

 Implicarea activă şi profesionistă în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor 

prilejuite de asigurarea, de către România, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Europene 2019 

 Participarea la elaborarea Conceptiei măsurilor de securitate pe timpul exercitării, de către 

România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în perioada 01.01 - 30.06.2019, 

aprobată prin HCSAT; 

 Elaborarea proiectului Concepției MAI pentru siguranța participanților și securitatea 

evenimentelor circumscrise PRES RO; 

 Desfăşurarea a două programe de pregătire: organizat de către MAE și MAI; 

 Coordonarea participării a 234 experți la 204 activități de reprezentare la grupuri de lucru 

la nivelul Consiliului și 23 activități de reprezentare în comitete ale COM. 

 

 Continuarea eforturilor de îmbunătăţire a cadrului legal 

      

 Elaborarea/modificarea/completarea următoarelor acte normative: 

 Ordonanța Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri temporare privind 

însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de 

delegații străine, în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii 

Europene 2019;  

 Hotărârea Guvernului nr. 79/2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului                              

nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei 

Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei; 

 Hotărârea Guvernului nr. 827/2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului                            

nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 



300 

 

autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, în 

vederea asanării legislaţiei; 

 O.m.a.i. nr. 63/2018 privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului 

de coordonare a exporturilor de arme de foc; 

 O.m.a.i. nr. 101/2018 pentru modificarea Anexei la O.m.a.i. nr. 140/2017 privind 

situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al 

condiţiilor de detenţie.  

 O.m.a.i. nr. 106/2018 pentru desemnarea personalului M.A.I. competent să constate 

contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale prevăzute în acte normative; 

 Ordinul comun m.a.i./m.m.j.s. nr. 146/2018 privind modalitatea de gestionare a 

cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti.  

 Elaborate, aflate în diferite stadii procedurale în vederea adoptării: 

 proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului (va asigura transpunerea Directivei 

2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind 

combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și 

de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului) – în dezbatere la comisiile de 

specialitate ale Parlamentului. 

 proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind 

regimul armelor și munițiilor și a art. 342 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal 

- în dezbatere la comisiile de specialitate ale Parlamentului; 

 proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului   

nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice; 

 proiectul de Lege pentru modificarea și completarea OuG nr.195/2002 privind  

circulația pe drumurile publice; 

 proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre 

Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 

cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 05 octombrie 

2015 la Washington D.C., rectificat prin Legea nr. 189 /2017 postat în transparență 

decizională în data de 19.10.2018; 

 proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr.1492/2004 

privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență 

profesioniste;  

 proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1301/2006 

privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile 

subordonate acestuia; 

 proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1-4 la H.G.                              

nr. 1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria 
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Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor 

de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române; 

 proiectul O.m.a.i. privind organizarea și funcționarea bazelor naționale de date 

referitoare la operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de 

explozivi restricționați, precum și tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile 

semnificative de precursori de explozivi; 

 proiectul O.m.a.i. pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului 

pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a regulilor pentru 

aplicarea normelor privind echiparea militarilor;  

 proiectul O.m.a.i. privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca 

suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite 

cu caracter operativ sau neprevăzut  
 

 Consolidarea eticii profesionale a personalului Poliției Române, optimizarea 

managementului de personal, urmărirea modului de îndeplinire a atribuţiilor din 

fişa postului şi a ordinelor operative curente 

 Emiterea, la nivelul IGPR a actelor administrative de recompensare potrivit prevederilor 

art. 54 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru un număr de 81 de polițiști şi comunicarea acestora în unitățile în care 

polițiștii sunt încadrați, în vederea diseminării cu personalul, contribuind astfel la 

încurajarea unor comportamente pozitive, în conformitate cu prevederile legale și  

deontologia profesională.   

 Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare, dar şi identificarea unor 

noi oportunităţi de atragere de fonduri externe nerambursabile, prin care să fie 

modernizate, dezvoltate sau implementate diferite soluţii tehnice, în vederea 

extinderii utilizării tehnologiei informaţiei în activitatea curentă a poliţistului 

(SIRENE, AFIS, ROCRIS, dar şi alte sisteme noi) 

 Stadiul implementării acestor proiecte se prezintă după cum urmează:  

SIRENE  

 Finalizarea procedurii de licitaţie publică aferente achiziţiei de produse şi servicii 

informatice; 

 Semnarea contractului de furnizare în valoare de 7.694.510,25 lei, cu o perioadă 

contractuală de derulare de 41 luni din care 5 luni reprezintă implementarea şi 36 de 

luni constituie perioada de garanţie şi suport tehnic; 

 Livrarea echipamentelor din cadrul proiectului. 

AFIS 

 Definitivarea fișei proiectului PDP 2 ” Strengthening national capacities in the area of 

international police cooperation and combating crime”, în cadrul căreia a fost prevăzută 
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o componentă dedicată modernizării sistemului AFIS, propusă spre finanțare prin 

intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.   

ROCRIS III 

 Elaborarea, avizarea și semnarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de 

mentenanță pentru Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS); 

 Încheierea contractului privind achiziția serviciilor de diagnoză și intervenție software IT. 

 Menţinerea legăturilor şi cooperării cu structurile UE (EUROPOL, EUROJUST, 

OLAF, SEAE, EMCDDA), precum şi asigurarea participării la misiunile 

internaţionale 

 Asigurarea participării la acţiunile derulate sub egida Agenţiilor Europene din domeniul 

afaceri interne - număr de polițiști participanți: 122, număr de misiuni desfășurate: 82, 

număr de experți naționali detașați – 12 (2 SEAE, 1 EMCDDA, 4 EUROPOL, 2 COM – 

DG HRS și DG OLAF, 1 Curtea Europeană de conturi și 2 FRONTEX);  

 Asigurarea participării la misiuni internaționale - număr de polițiști participanți: 150 la un 

număr de misiuni cu caracter temporar desfășurate: 67 şi un număr de polițiști participanți: 

124 la un număr de misiuni de menținere a păcii: 35. 

 Eficientizarea activității de obținere de informaţii prin mijloace specifice care să 

conducă la anchete şi mai profunde, urmărindu-se prioritar evaluarea şi 

recuperarea prejudiciilor de către stat 

 Activităţi de recuperare a prejudiciului produs prin săvârșirea de infracțiuni economico-

financiare și de spălare a banilor - număr de dosare penale înregistrate din oficiu: 6.759, 

valoarea totală a măsurilor asiguratorii dispuse în dosarele instrumentate: 1.206.993.490 lei. 

 Continuarea eforturilor de creştere a gradului de siguranţă a cetăţenilor şi de 

protejare a intereselor comunităţii în faţa ameninţărilor la adresa ordinii publice 

 Asigurarea prezenței în segmentul stradal a unui număr de 391.417 patrule/patrule mixte 

constituite; 

 Constatarea de infracțiuni/ contravenții: infracțiuni - 15.222 și contravenții 130.255; 

 Desfășurarea de activități de prevenire a faptelor antisociale: 12.960  

 Realizarea unui număr important de misiuni de pază, protecţie şi intervenţie la 

obiective 

 Asigurarea pazei și protecției la 1.154 de obiective, fiind implicați în misiunea de pază un 

număr de 8.701 de jandarmi; 

 Instalarea unui număr de 225 sisteme tehnice moderne de pază și alarmare, fiind efectuate 

un total de 37.952 transporturi în care au fost angrenați 72.489 jandarmi, după cum urmează: 

5.035 de transporturi speciale cu 12.879 de jandarmi implicați; 9.134 de transporturi bunuri 
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și valori cu 18.220 de jandarmi implicați; 23.783 de transporturi corespondență clasificată 

cu 41.390 de jandarmi implicați. 

 

 Evaluarea cadrului normativ incident pentru identificarea celor mai eficiente 

condiţii de desfăşurare a activităţii şi de protecţie a personalului     

 Formularea propunerilor pentru modificarea și /sau completarea următoarelor acte 

normative: 

 Legea nr. 550 /2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române; 

 Legea nr. 60 /1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; 

 Legea nr. 61 /1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

 Legea 333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,  valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, și actualizată; 

 OMAI nr. 60 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii 

și siguranței publice; 

 H.G nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și 

valorilor cu efective de jandarmi, republicată. 

 

 Perfecţionarea şi modernizarea activităţilor realizate de Jandarmeria Română, 

astfel încât misiunile, în principal cele realizate cu ocazia desfăşurării unor acţiuni 

cu public numeros, să asigure un climat adecvat de siguranţă publică, protejarea 

cetăţeanului şi a instituţiilor statului 

 Activităţi de asigurare a ordinii publice - număr de ore de zbor: 118:35 ore de zbor, respectiv 

33.566 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu un număr de 246.969 jandarmi angrenați. 

 Realizarea fără sincope a misiunilor de pază, protecție și intervenție în vederea 

diminuării daunelor provenite din sustrageri ilicite, distrugeri sau alte fapte 

antisociale  

 Asigurarea pazei pentru cei 3.818 kilometri de conducte transport produse petroliere, fiind 

desfășurate un total de 7.984 acțiuni și controale; 

 Recuperarea din infracțiuni constatate a unei cantităţi de 1.250 litri produse petroliere, 

intervenindu-se în cadrul a 409 scăderi de presiune.  

 Continuarea eforturilor de realizare a vizibilităţii internaţionale a Jandarmeriei 

Române, prin: colaborarea cu EUROGENDFOR (Forţa de Jandarmerie Europeană), 

FIEP (Asociaţia Internațională a Forţelor de Jandarmerie și  Poliţie cu Statut Militar), 

precum şi cu alte structuri similare; reprezentarea la sediul ONU, în Centrul de 

Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, precum şi în Grupul de lucru 

paneuropean al experţilor în domeniul asigurării ordinii publice cu ocazia 
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evenimentelor sportive-EU Think Tank; participarea la misiuni internaţionale, în 

special în teatre de operaţii din cele mai dificile: Afganistan, Congo, Mali, Haiti etc.   

 Participarea la 5 activități în cadrul Grupului de lucru pan-european al experţilor în 

domeniul asigurării ordinii publice la evenimentele sportive – EU Think Tank: 

 Participarea a 18 jandarmi la 12 activităţi în cadrul EUROGENDFOR (Forța de Jandarmerie 

Europeană); 

 Participarea a 6 jandarmi la 5 activităţi în cadrul Centrului de Excelență NATO pentru 

Operații de Stabilitate (NATO SP COE); 

 Participarea a 14 reprezentanţi la 8 activități în cadrul FIEP (Asociația Internațională a 

Forțelor de Poliție și Jandarmerie cu Statut Militar);  

 Participarea a 41 jandarmi la misiuni de menținere a păcii în teatre de operațiuni, după cum 

urmează: MONUSCO Congo - 3; UNMISS Sudanul de Sud - 2; MINUSTAH – Haiti – 6; 

EUCAP Somalia -1 ; MINUSCA Republica Centrafricană – 3 , OSCE Ucraina: 1, Misiunea 

NATO – Resolute Support din Afganistan – 25; 

 În cadrul instituțiilor și agențiilor internaționale, Jandarmeria Română are 1 ofițer detașat la 

Agenția FRONTEX și 1 subofițer detașat la Curtea de Conturi Europeană. 

 

 Gestionarea fenomenului migraţionist de către Poliţia de Frontieră Română   

 Sesizarea cu privire la 162 infracțiuni privind traficul de migranți;  

 Soluționarea a 151 dosare penale privind traficul de migranți, realizarea a 21 analize 

strategice, realizarea a 936 analize operaţionale, realizarea a 15.117 buletine de informare 

zilnice;  

 Participarea la 4 grupuri de lucru EXP-DOC (Specialist Level Document - SLD) din carul 

proiectului Frontex Reference Manual 2018; 

 Participarea la 2 grupuri de lucru EXP-DOC (Advanced Level Document Officer – ALDO) 

din cadrul proiectului Frontex Reference Manual 2018; 

 Realizarea unui număr de 332:04 ore de zbor pentru supravegherea frontierei.  

 

 Continuarea sau dezvoltarea unor noi relaţii de cooperare cu structuri similare din 

UE, de cooperare la Marea Neagră, dar şi cu diverse organisme şi organizaţii 

internaţionale cu atribuţii în domeniul managementului frontierei şi combaterii 
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criminalităţii transfrontaliere (FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, EUBAM, 

SELEC ş.a.)    

 Desfășurarea în comun a  operaţiunilor/ exerciții/ proiecte – 6.831 (întâlniri de lucru – 3.786, 

patrulări - 2.372, cercetări – 660, proiecte – 13); 

 Participarea cu o navă şi echipajul aferent (27 persoane şi 1 ofiţer de legătură – detaşat în 

ICC Pireu) la Operaţiunea Comună Poseidon 2018; 

 Experţi detaşaţi în State Membre - 177 (44 - frontieră terestră; 16 - frontieră aeriană; 102 - 

frontieră maritimă; 15 - la Centrul Situaţional FRONTEX); 

 Experți străini găzduiți în România - 28 (12 - frontieră terestră; 15 - frontieră aeriană; 1 - 

frontieră maritimă). 

 

 Continuarea eforturilor de utilizare a unor tehnologii moderne pentru 

supravegherea şi controlul la frontiere 

 Restabilirea funcţionalităţii pentru 32 sisteme fixe de supraveghere cu termoviziune la mare 

distanţă instalate pe turnuri de supraveghere; 

 Remedierea defecţiunilor şi repunerea în serviciul operativ a 32 autospeciale de 

supraveghere cu termoviziune și a 27 camere portabile cu termoviziune; 

 Încheierea acordului cadru de mentenanță preventivă și corectivă pentru sistemele de 

propulsie de pe 3 nave Schaldag, în curs de desfăşurare; 

 Achiziţia a 100 de  binocluri de vedere pe timp de noapte; 

 Achiziția a 80 camere portabile cu termoviziune fară răcire; 

 Achiziția a 50 de endoscoape; 

 Evaluarea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea acordului cadru de 

furnizare a 50 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune (din care primul contract 

subsecvent de 12 autospeciale finanțate din FSI, în curs de desfăşurare; 

 Evaluarea tehnică în cadrul procedurii de achiziţie pentru: 4 autospeciale pentru controlul 

documentelor şi efectuarea verificărilor în baza de date; 45 videocomparatoare spectrale 

pentru depistarea documentelor de călătorie false/falsificate; 400 echipamente portabile 

compacte de examinare documente şi vize; 300 lămpi cu raze UV staţionară pentru 

examinare documente, în curs de desfăşurare. 

 

 Gestionarea situaţiilor de urgenţă/evenimentelor majore, care implică un număr 

foarte mare de persoane afectate 

 Achiziţitionarea a 3.100 buc. aparate izolante prevăzute cu sistem de alarmare în caz de 

lipsa mişcării, în valoare de 11.698 mii lei (FEN); 22 buc. complete tabară mobilă ptr. 

persoane sinistrate în sistem containerizat, în valoare de 34.416 mii lei (FEN) 42 buc. 

autocamioane cu sistem hidraulic încarcare/descărcare cu cârlig, în valoare de 26.626 mii 

lei (FEN) 37 buc. containere suport logistic al intervenţiei tip IV (generator electric 450 

KVA), în valoare de 22.176 mii lei (FEN); 55 buc. containere suport logistic al intervenţiei 

tip II (multirisc), în valoare de 81.345 mii lei (FEN); 38 buc. autospeciale transport efective 

16+1 locuri, în valoare de 7.384 mii lei (FEN); 27 buc. complete linie tehnica de intretinere 

echipamente individuale de protectie, în valoare de 24.526 mii lei (FEN); 64 buc. 

autospeciale de intervenţie şi salvare de la inălţime, în valoare de 173.223 mii lei (FEN); 2 



306 

 

buc. autospeciale pentru tratamente hiperbarice şi oxigenoterapie, în valoare de 11.398 mii 

lei (FEN); 3 buc. autospeciale pentru păstrare temporară şi transport în regim frigorific, în 

valoare de 5.047 mii lei (FEN); 2 ambarcațiuni de intervenție rapidă în caz de urgență 

CBRN, în valoare  de 8.396 mii lei (FEN); 300 buc. ambulanţe tip B 4x2 in valoare de 

109.553 mii lei (FEN); 122 buc. ambulanţe tip B 4x4 in valoare de 46.376 mii lei (120 din 

FEN si 2 din buget de stat); 331 statii fixe/portabile, în valoare de  1.142 mii lei; 6 

servere/storage,  în valoare de  386 mii lei;                                                                                                     

243 echipamente  comunicatii, în valoare de  921 mii lei; 37 platforme SW, în valoare de 

81 mii lei; 16 echipamente radio, în valoare de  303 mii lei; 

 Înfiinţarea a 29 puncte de lucru. Pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06-20.09.2018, 

au fost operaționalizate 21 puncte de lucru temporare cu dislocarea unor categorii de forţe 

şi mijloace, după cum urmează: 9 puncte temporare de stingere (PTS), încadrate fiecare cu 

o autospecială de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor (PPA) și 5 puncte de salvare 

acvatică (PSA), echipate cu personal şi tehnică. 

 

 Continuarea eforturilor de armonizare a standardelor operaţionale, de 

îmbunătăţire a procesului de planificare şi acţiune în situaţii de urgenţă 

 Elaborarea/modificarea actelor normative - 4; 

 Aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial a următoarelor acte normative: 

 OMAI nr. 52/24.05.2018 privind elaborarea şi promovarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor la nivel 

Naţional (GLERN) – (M.Of. nr.452/31.05.2018 ); 

 OMAI nr.71/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (M.Of. nr.544/2018); 

 OMAI nr.150/20.12.2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din 

cadrul IGSU, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia 

(M.Of. nr.1108/2018); 

 Ordinul comun MAI – CNCAN nr.61/113/ 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului 

nuclear sau radiologic (M.Of. nr.523/2018). 

 Elaborarea unui Raport de evaluare a riscurilor la nivel național prin care au fost 

realizate evaluări pentru 9 tipuri de risc. 

 Aprobarea Concepției naționale de răspuns în caz de inundații, de către șeful 

Departamentului pentru Situații de Urgență 

 Aprobarea Concepției naționale de răspuns în caz de incendii de pădure, de către 

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. 

 

 Asigurarea transparenţei activităţilor şi a rezultatelor IGSU, precum şi informarea 

publică corespunzătoare 

 Dezvoltarea Sistemul RO-ALERT care permite transmiterea mesajelor de tip Cell 

Broadcast destinate avertizării și alarmării populației în situații de urgență, pentru adoptarea 
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comportamentului necesar autoprotecției, în caz de urgenţă majoră. În acest sens, din data 

de 27.06.2018 au început testările în vederea operaționalizării sistemului, care au fost 

efectuate în mediu simulat, iar în perioada 17-28.09.2018 aceste testări au fost continuate 

în mediu real, fiind extinse la nivel național, urmând ca în perioada următoare să se realizeze 

o evaluare calitativă și cantitativă a acestei activități;  

 Difuzarea săptămânală, în baza parteneriatului încheiat cu E-ON România, a 

regulilor/măsurilor de prevenire prin intermediul postului public naţional Radio România 

Antena Satelor, în scopul extinderii mijloacelor de informare preventivă, în special către 

persoane din mediul rural;  

 Difuzarea conform graficului convenit cu reprezentanţii canalelor media, a două spoturi 

video (Electrice şi Gaze) de către şapte posturi de televiziune (TVR, ProTV, B1TV, Antena 

1, Realitatea TV, Antena 3, Romania TV) şi trei spoturi audio (Coşuri de fum, Electrice şi 

Gaze) de către trei posturi de radio (Europa FM, Radio România Actualităţi, Kiss FM), 

totalizând 836 difuzări pentru materialele video, respectiv 535 difuzări pentru cele audio; 

 Furnizarea informaţiilor necesare administrării pagini de Facebook  „România Sigură” 

(gestionată de partenerii instituţionali), potrivit tematicii zilnice, pentru a se asigura o 

expunere largă în social media a campaniilor. 

 Desfăşurarea activităților specifice în vederea informării/înștiințării/avertizării populației: 

transmiterea a 4 mesaje reale de avertizare a populației, inclusiv TVR pentru rularea pe 

Crawll; 4.549 comunicate/buletine de presă; 579 conferințe de presă. 

 Gestionarea fenomenului migraţionist de către Inspectoratul General pentru 

Imigrări 

     

 Desfăşurarea unui număr de 8.698 acţiuni/controale/verificări întreprinse pentru 

combaterea şederii ilegale/muncii nedeclarate, fiind depistați 473 resortisanți state terțe fără 

forme de muncă legale şi 2.685 de resortisanţi state terţe depistaţi cu şedere ilegală; 

 Dispunerea unui număr de 9.354 măsuri administrative (3.916 avertismente și 5.438 

amenzi); 

 Înregistarea unui număr de 2.138 cereri de azil; 11.997 solicitanţi de azil au beneficiat de 

asistenţă (2.275 de cazare; 2.183 de ajutoare financiare; 2.713 de asistență medicală, 2.672 

de sesiuni de consiliere; 2.154 de orientare culturală) şi 1146 de protecţie internațională. 

 

 Actualizarea cadrului normativ în domeniul regimului juridic al străinilor 

 Adoptarea de acte normative:  

- Legea nr. 210/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 

privind regimul străinilor în România; 

- OUG nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- OUG nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, 

din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului 
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Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru 

Inspectoratul General pentru Imigrări. 

 

 Elaborarea în vederea adoptării de proiecte de acte normative, aflate în diferite stadii 

procedurale: 

-     proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 38/2018 privind transmiterea unor imobile 

aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi 

din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări; 

-     proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; 

-     propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

străinilor (propunere care vizează transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 

Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 

privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, 

studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau 

proiecte educaționale și muncă au pair (reformare), dar şi aspectele problematice 

identificate în practica autorităţilor competente odată cu punerea în aplicare a 

dispoziţiilor naţionale existente);  

-     proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor;  

-     proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 44 /2004 privind integrarea 

socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, precum şi a 

cetăţenilor statelor lor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;  

-     2 propuneri legislative pentru modificarea OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă 

şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România;  

-     propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
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OG nr. 25/2014 privind încadrarea şi detaşarea străinilor în România, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

 Cooperarea cu instituţii guvernamentale care pot contribui la asigurarea cadrului 

de securitate pentru populaţie, în condiţiile deciziilor UE în materie 

    Desfășurarea de activități comune pe linia combaterii şederii ilegale a străinilor şi a 

muncii nedeclarate - 1963 (1.515 cu structuri MAI și 448 cu Inspecţia Muncii); 

 

 Adaptarea cadrului legislativ incident și a strategiilor proprii în vederea 

gestionării  crizelor care pot afecta securitatea naţională 

 Elaborarea proiectelor de modificare a următoarelor legi: 

 Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și teritoriului pentru 

apărare; 

  Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes 

public; 

 Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat; 

 Elaborarea primei forme a proiectului Strategiei rezervelor de stat pentru perioada 

2018-2020. 

 

 Îndeplinirea atribuţiilor pe linia rezervelor de stat și a pregătirii economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare 

 Desfăşurarea a 5 exerciții/an pentru pregătirea economiei și teritoriului pentru apărare, 

respectiv 1-2 exerciții/an pe domeniul rezervelor de stat; 

 Adoptarea în şedinţa Guvernului a Planului anual de pregătire a economiei naţionale pentru 

apărare aflat în faza de implementare. 

 

 Gestionarea situaţiei operative din responsabilitatea DGPI şi protejarea 

personalului angajat în domeniul afacerilor interne 

 Gestionarea unui număr de 143 de operațiuni în vederea prevenirii și contracarării factorilor 

de risc la adresa personalului MAI; 

 Diseminarea către beneficiari și factorilor decizionali din MAI a unui număr de 1.224 

produse informaționale; 

 Gestionarea unui număr de 21 operațiuni în vederea prevenirii factorilor de risc care pot 

conduce la tulburarea gravă a ordinii publice; 

 Diseminarea către beneficiari a unui număr de 637 produse informaționale. 

 

 Menţinerea şi intensificarea colaborării DGPI cu structuri similare din statele 

membre UE şi NATO, SUA şi cu alţi parteneri strategici 
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 Principalele acțiuni întreprinse de structurile M.A.I cu atribuții în domeniu constau în 

asigurarea participării la 36 activități de cooperare internațională a 39 cadre. 

 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a valorilor încredinţate și asigurarea bunei 

conservări a fondului arhivistic 

 Aprobarea Proiectului Legii arhivelor de către Guvernul României; 

 Demararea activităților de identificare a unor spații pentru mutarea fondurilor și colecțiilor 

arhivistice depozitate în sediul central al ANR, precum și a personalului aferent urmare a 

finanţării proiectului de investiții ”Restaurarea sediului central monument istoric al 

Arhivelor Naţionale”; 

 Întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea sediului Biroului Județean Ilfov al Arhivelor 

Naționale în vederea creșterii eficienței energetice”, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice; 

  Realizarea achiziţiei de ”Lucrări de renovare spaţii cu destinaţia săli de studiu, birouri şi 

lucrări de faţa de la imobilul ANR situat în B-dul Iuliu Maniu nr. 69A, sector 6, București; 

 Instruirea unui număr de 146 angajați ai ANR în aplicațiile componente ale Sistemului 

Informatic Integrat al ANR cu sprijinul Centrului Multifuncţional de Pregătire Schengen; 

 Constituirea unei comisii de lucru în vederea elaborării Programului de digitalizare a 

documentelor din ANR, a cărui activitate a vizat un număr de 106.269 documente, cele mai 

multe dintre acestea fiind cuprinse în fondul Casei Regale a României, precum și în Colecția 

de documente fotografice. 
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22.  POLITICĂ EXTERNĂ 

  
  Sporirea rolului României, ca stat membru, în cadrul UE, respectiv a calității 

contribuției țării noastre la consolidarea Uniunii. 

Pregătirea preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România 

Au fost accelerate eforturile în vederea pregătirii preluării de către România a Președinției 

Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019, pe componentele din 

responsabilitatea MAE. De asemenea, s-a acordat sprijin constant și susținut altor instituții ale 

administrației centrale (participare la reuniunile europene relevante, pregătirea de poziționări, 

susținerea intereselor și obiectivelor principale ale României etc.). 

De asemenea, la inițiativa Prim-ministrului României, a fost revizuit cadrul legal în vigoare 

privind Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României 

la Consiliul UE (denumit în continuare Consiliul Interministerial), care a permis o participare 

permanentă a reprezentanților Parlamentului României și ai Administrației Prezidențiale la 

ședințele de lucru. MAE a asigurat, potrivit atribuțiilor ce îi revin, secretariatul tehnic și 

pregătirea Deciziilor și informărilor pentru toate reuniunile organizate pe parcursul anului 

2018. 

În cadrul reuniunilor Consiliului Interministerial, desfășurate pe parcursul anului 2018, au 

fost adoptate 10 decizii strategice, atât în ceea ce privește dimensiunea de coordonare politică 

a procesului de pregătire, legată de elaborarea Programului de lucru al Președinției României 

la Consiliul UE și a Programului comun de lucru al Trio-ului de Președinții România-Finlanda-

Croația, cât și dimensiunea logistică, legată de planificarea calendarului de evenimente, 

planificarea bugetară, asigurarea și formarea resurselor umane și respectiv, aspecte de 

comunicare și promovare. 

Principalele realizări: 

 Asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a Președinției României la Consiliul Uniunii 

Europene 

 Urmărirea activă a dosarelor europene prioritare 

 Acord bilateral România –Polonia privind mormintele de război 

 Creșterea profilului României in cadrul NATO 

 Sporirea profilului regional in formate noi de securitate inițiate de România 

 Transformarea formatului grupului România – Bulgaria – Serbia (inițiativa “Craiova”) 

în Cvadrilaterala România – Bulgaria – Serbia - Grecia 

 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

 Contribuție la dezvoltarea si extinderea parteneriatelor strategice si speciale 

 Susținerea Inițiativei celor Trei Mări – I3M 

 Extinderea calitativa si a rețelei serviciilor consulare acordate cetățenilor romani 

 Acord bilateral România –Polonia privind mormintele de război 
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Prin Decizia  nr. 32/8 mai 2018, Consiliul Interministerial a adoptat prima versiune a 

temelor de interes ale agendei Președinției României la Consiliul UE. Ulterior adoptării, acestea 

au fost prezentate comisiilor de specialitate din Parlament de către ministrul delegat pentru 

afaceri europene. În luna iunie, documentul a fost prezentat în plenul Parlamentului României 

de către prim-ministru. 

Substanța documentului a rezultat în urma finalizării consultărilor interne, la nivelul tuturor 

actorilor implicați în procesul denegociere a dosarelor europene: ministerele și instituțiile 

subordonate, Secretariatul General al Guvernului, Administrația Prezidențială, Parlamentul 

României (Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Comisiile pentru afaceri europene, 

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților 

parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului UE din primul semestru al anului 

2019, grupurile parlamentare din România), grupurile politice din Parlamentul României, 

membrii români ai Parlamentului European, Comitetului Economic și Social European și, 

respectiv, ai Comitetului Regiunilor. 

Documentul rezultat din mai multe serii de consultări interinstituționale a fost supus 

dezbaterii publice la începutul anului 2018. În acest sens, a fost lansat Forumul de consultare 

publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la 

Consiliul UE - „EU-RO 2019", ce a avut ca principală misiune crearea cadrului formal de 

derulare a dezbaterilor publice organizate de MAE pe tema viitoarei Președinții a Consiliului 

UE. La reuniuni au participat membrii delegațiilor României din cadrul structurilor consultative 

ale Uniunii Europene, organizațiilor patronale, sindicale, academice, profesionale, precum și 

ai altor structuri ale societății civile organizate sau asociații de administrații locale. Concluziile 

acestor dezbateri au fost integrate în procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării 

propunerilor de tematici de interes ale agendei Președinției României la Consiliul UE, precum 

și în definirea obiectivelor de promovare avute în vedere pentru primul semestru al anului 2019. 

În paralel, a fost demarat procesul de elaborare a fișelor naționale de lucru pe dosarele 

legislative și nelegislative aflate pe agenda de lucru a Consiliului UE, în baza modelului agreat 

la nivelul Consiliului Interministerial.  

În același timp, în procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul UE, MAE a 

contribuit la asigurarea unui dialog consecvent și consistent cu instituțiile UE, precum Comisia 

Europeană și Parlamentul European, inclusiv prin pregătirea următoarelor evenimente: 

prezentarea priorităților Președinției României la Consiliul UE în cadrul Conferinței 

Președinților de Comisii a Parlamentului European - 12 noiembrie 2018; vizita Conferinței 

Președinților Parlamentului European la București - 21 noiembrie 2018; vizita Guvernului 

României la Bruxelles pentru întrevederea cu Colegiul Comisarilor - 5 decembrie 2018.  

Elaborarea Programului de lucru al Președinției României la Consiliul UE și a 

Programului comun de lucru al Trio-ului de Președinții România-Finlanda-Croația 

Programul de Lucru al Președinției României la Consiliul UE (semestrul I 2019) a 

fost elaborat sub coordonarea ministrului delegat pentru afaceri europene, pe baza contribuțiilor 

tuturor ministerelor și instituțiilor cu competențe în materie. Varianta finală a programului a 

fost adoptată în ședința de Guvern din 7 decembrie 2018 iar, ulterior, prioritățile Președinției 

României la Consiliul UE au fost prezentate de prim-ministrul României în plenul reunit al 

Parlamentului României, la 12 decembrie 2018. La sfârșitul lunii decembrie 2018, Programul 

a devenit public și se regăsește în limbile română și engleză pe pagina de internet dedicată 

www.romania2019.eu. 

Programul comun de lucru al Consiliului UE pe 18 luni, al Trio-ului de Președinții 

România-Finlanda-Croația, a fost redactat cu sprijinul Secretariatului General al Consiliului 

http://www.romania2019.eu/
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UE, pe baza contribuțiilor celor trei state, a propunerilor Serviciului European de Acțiune 

Externă (pentru secțiunea de relații externe UE), ale Comisiei Europene și ale cabinetului 

președintelui Consiliului European și cuprinde majoritatea largă a contribuțiilor și propunerilor 

înaintate de partea română la nivel politic și tehnic, din perioada mai-noiembrie 2018.  

La 11 decembrie 2018, ministrul delegat pentru afaceri europene a participat la reuniunea 

Consiliului Afaceri Generale, unde a prezentat, în numele Trio-ului, principalele elemente ale 

programului Consiliului pentru următoarele 18 luni. 

Ulterior, Programul a devenit public și este disponibil inclusiv pe pagina de internet 

www.romania2019.eu. 

Acțiuni și întrevederi politice premergătoare exercitării Președinției României la 

Consiliul Uniunii Europene 

În perioada premergătoare preluării președinției rotative, activitatea MAE a cuprins 

consultări pe toate palierele cu partenerii europeni și cu reprezentanții instituiților europene în 

pregătirea mandatului pe durata exercițiului președinției române a Consiliului UE. Secretarul 

de stat pentru afaceri bilaterale strategice în spațiul euroatlantic a participat la Forumul 

Strategic de la Bled din septembrie 2018 reafirmând angajamentul țării noastre de a contribui 

la relansarea proiectului european precum la consolidarea coeziunii în cadrul UE. 

De la preluarea mandatului de ministru delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a 

participat la 19 noiembrie la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale -Art. 50, în 

marja căreia a avut o serie de reuniuni cu înalți oficiali europeni - cu Secretarul General al 

Comisiei Europene, Martin Selmayr, Secretarul General al Consiliului UE, Jeppe Tranholm-

Mikkelsen, Vice-Președintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen. care este comisarul pentru 

locuri de muncă, creștere, investiții competitivitate, precum și cu Günther Oettinger, comisarul 

european pentru buget resurse umane. 

La 23 noiembrie 2018, ministrul delegat a efectuat o vizită la Viena și a participat la 

reuniunea de bilanț a Trio-ului Estonia-Bulgaria-Austria, cu scopul pregătirii transferului de 

mandat pentru o tranziție cât mai lină între Trio-uri. În acest context, a avut loc un schimb de 

opinii pe marginea dosarelor aflate pe agenda europeană curentă. 

La 5 decembrie 2018, în contextul reuniunii comune a Guvernului României a Colegiului 

Comisarilor, care se organizează în mod tradițional anterior preluării președinției Consiliului 

Uniunii Europene de către un stat membru, ministrul delegat pentru afaceri europene a avut o 

serie de întrevederi bilaterale cu Secretarul General al Consiliului UE, Jeppe Tranholm-

Mikkelsen, cu Secretarul General al Parlamentului European, Klaus Welle, și cu președintele 

Comisiei pentru bugete din PE, Jean Arthuis. Din discuțiile derulate a rezultat importanta unei 

strânse cooperări cu toate instituțiile europene, evidențiind, în context, rolul Parlamentului 

European ca partener-cheie în finalizarea negocierilor dosarelor aflate pe agenda europeană. 

La 7 decembrie 2018 a avut loc reuniunea informală a secretarilor de stat si secretarilor 

generali din ministerele afacerilor externe ale statelor membre UE din Serviciul European de 

Acțiune Extremă, la care a participat și Helga Schmid, SG SEAE. Acest eveniment are loc 

semestrial, înainte de debutul unei noi Președinții a Consiliului Uniunii Europene, reprezentând 

o oportunitate pentru prezentarea priorităților acesteia, precum și pentru discutarea unor 

subiecte de actualitate de pe agenda europeană.  

La 19 decembrie 2018, ministrul delegat pentru afaceri europene a avut o întâlnire cu Gert-

Jan Koopman, directorul general pentru buget din cadrul Comisiei Europene, prin care a 

susținut angajamentul României de a avansa negocierile în vederea obținerii unui acord. Cadrul 

http://www.romania2019.eu/
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Financiar Multianual post-2020 a fost inclus pe agenda tuturor reuniunilor Consiliului Afaceri 

Generale de pe durata mandatului Președinției.  

De asemenea, în cursul lunii decembrie 2018, în perspectiva preluării mandatului de 

președinție a Consiliului UE, a avut loc o serie de întrevederi cu înalți oficiali din statele 

membre UE, precum întrevederea cu Szabolcs Takács, ministru de stat pentru politici europene 

în cadrul Oficiului Prim-ministrului Ungariei și cu prim-ministrul Zoran Zaev, președintele 

Parlamentului Talat Xhaferi, ministrul afacerilor externe Nikola Dimitrov, președintele 

Comitetului parlamentar pentru afaceri europene, Artan Grubi, în contextul vizitei oficiale în 

Republica Macedonia, la invitația vice-prim-ministrului pentru europene, Bujar Osmani. 

 Tot în cursul lunii decembrie 2018, ministrul delegat pentru afaceri europene a efectuat o 

vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu comisarul european pentru afaceri 

economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, în cadrul unei vizite de lucru. 

În cadrul contactelor avute de ministrul delegat pentru afaceri europene în perioada de 

referință (la Strasbourg, la nivelul Parlamentului European, și la Bruxelles), precum și în cele 

cu parteneri de la nivelul statelor membre (DE, FR, IT, EL, AT, FI, EE, SE, HR, DK, ES, SI), 

au fost prezentate pozițiile României cu privire la dosarele de actualitate ale agendei europene, 

inclusiv din perspectiva pregătirii asumării de către România a Președinției Consiliului UE, în 

semestrul I 2019.  

În cadrul exercițiului de menținere și consolidare a dialogului cu membrii români ai 

Parlamentului European, în linie cu poziția susținută de România în cadrul Consiliului UE, 

MAE a transmis constant materiale informative privind propunerile legislative din domeniu.  

Urmărirea activă a evoluțiilor dosarelor europene prioritare  

O atenție deosebită a fost acordată procesului de reflecție privind viitorul Uniunii 

Europene. Astfel, MAE s-a implicat activ în pregătirea și promovarea poziției României cu 

privire la viitorul Uniunii, o poziție bazată pe importanța asigurării unității și coeziunii la nivel 

european, precum și a unei abordări consensuale în stabilirea metodelor de avansare a 

procesului de integrare. De asemenea, în perioada aprilie – octombrie 2018, MAE, cu sprijinul 

Institutului European din România, a organizat, în diferite orașe și localități din România, seria 

de evenimente „Consultări cetățenești pentru viitorul Uniunii Europene“. Scopul consultărilor, 

desfășurate în paralel în 27 de state membre UE, a fost de a promova dialogul cu cetățenii în 

vederea identificării așteptărilor acestora în ceea ce privește viitorul Europei. MAE a participat 

la redactarea raportului național și a contribuit la pregătirea, ca viitoare Președinție, împreună 

cu Președinția austriacă, a raportului final la nivel european privind consultările cetățenești la 

nivelul statelor membre UE, care a fost prezentat în cadrul reuniunii Consiliului European din 

decembrie 2018. 

Dosarul privind viitorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027) a constituit un subiect 

prioritar pe agenda de discuții cu partenerii europeni, dată fiind relevanța acestuia, atât la nivel 

european, cât și pentru România, inclusiv din perspectiva gestionării negocierilor în calitate de 

Președinție la Consiliul UE. Sub coordonarea MFP și MAE, a continuat activitatea demarată 

în 2017, de pregătire a negocierilor referitoare la Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, în 

reuniunile grupului de lucru interministerial. În acest context, a fost elaborat Memorandumul 

privind elementele de poziționare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul 

Cadru Financiar Multianual post -2020. Documentul a fost agreat la nivelul Guvernului 

României și aprobat de Președintele României. Începând cu luna mai 2018, odată cu publicarea 

propunerilor legislative ale Comisiei Europene privind Cadrul Financiar Multianual 2021-

2027, MAE s-a implicat activ, alături de MFP, și în strânsă legătură cu responsabilii de dosar 

din partea celorlalte instituții implicate, în coordonarea procesului de elaborare a elementelor 
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de poziționare și a adaptării acestora la dinamica procesului de negociere, o atenție specială 

fiind acordată modului de elaborare a documentului de negociere/ negotiation-box sub 

Președinția Austriacă.  

De asemenea, ministrul delegat pentru afaceri europene a urmărit în toate demersurile sale, 

atât la nivel bilateral, cât și în dialogul cu instituțiile europene, promovarea unui mesaj puternic 

de susținere a unui buget care să confere un rol important politicii de coeziune și politicii 

agricole comune, ca principale instrumente în continuarea procesului de reducere a decalajelor 

și de atingere a convergenței la nivelul UE.  

În vederea consolidării profilului României ca stat membru UE, MAE, în calitate de 

coordonator național și punct tehnic de contact în problematica Strategiei Europa 2020 și în 

domeniul afacerilor europene a urmărit realizarea unei participări active și efective a 

instituțiilor naționale în toate procesele aferente Semestrului European prin care sunt 

coordonate politicile economice ale statelor membre UE. 

Totodată, MAE a urmărit în anul 2018 modul de implementare, la nivel național, a 

obiectivelor Europa 2020 și a altor angajamente din cadrul Semestrului European și a continuat 

consolidarea procesului de consultare a părților interesate relevante în plan intern. 

În cadrul Semestrului European, statele membre UE au obligația de a prezenta anual 

Programe Naționale de Reformă (PNR), documente prin care sunt definite acțiunile în vederea 

atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar și care prezintă măsurile de răspuns la alte 

provocări economice identificate în acest proces. MAE a coordonat elaborarea PNR care a fost 

adoptat de guvern și transmis Comisiei Europene în luna mai 2018. Pentru urmărirea 

angajamentelor incluse în PNR, MAE a elaborat, cu sprijinul instituțiilor cu responsabilități pe 

fond, Planul de acțiuni pentru implementarea PNR și a Recomandărilor specifice de țară 2018 

(RST), adoptat de guvern în luna august. 

În luna decembrie 2018, MAE a prezentat guvernului un raport privind progresele în 

implementarea PNR și RST 2018, pe baza planului de acțiuni menționat.  

Totodată, pe întreg parcursul anului 2018, a fost asigurată coerența pozițiilor României la 

nivelul UE privind temele legate de Strategia Europa 2020 și Semestrul European. Un rol 

important în acest sens l-a avut și Comitetul de Coordonare a Sistemului Național de 

Gestionare a Afacerilor Europene, reunit la nivel de secretar de stat, care a dezbătut periodic 

tematici din cadrul Semestrului. De asemenea, elemente specifice procesului de pregătire a 

PNR 2018 și a Planului de acțiuni aferent, inclusiv a Rapoartelor de progres, au fost discutate 

în cadrul Grupului de lucru pentru Semestrul European (coordonat de MAE), care implică 

reprezentanți a peste 30 de instituții din administrația publică centrală.  

În lunile martie și decembrie 2018, MAE a coordonat organizarea reuniunilor bilaterale 

România – Comisia Europeană, în contextul Semestrului European la care au luat parte 

reprezentanți ai instituțiilor din administrația națională în funcție de subiectele abordate. În 

vederea consolidării dialogului și a transparenței privind Semestrul European, au continuat 

demersurile de consultare a părților interesate relevante de la nivel național (sindicate, 

patronate, ONG-uri, think-tank-uri, reprezentanți ai mediului academic) prin organizarea unor 

reuniuni tematice precum și a unui eveniment public.  

Acțiunile subsumate acestei măsuri s-au realizat prin participarea ministrului afacerilor 

externe și a ministrului delegat pentru afaceri europene la reuniunile tradiționale în format 

european, unde intervențiile acestora au urmărit avansarea intereselor României și a 

principalelor obiective de politică externă și în domeniul afacerilor europene, dar și la nivelul 

contactelor bilaterale cu alte state membre UE. Au fost urmărite cu prioritate consolidarea 

contribuției României la formularea de abordări comune europene (intervențiile părții române 
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fiind unanim apreciate și, în unele cazuri, preluate ca soluții de compromis în cadrul discuțiilor), 

dar și menținerea pe agendă a unor dosare de interes fundamental pentru România (R. Moldova, 

Vecinătatea Estică, Balcanii de Vest, evoluții în Orientul Mijlociu, dosarele curente în 

domeniul afacerilor europene). 

MAE a realizat permanent informări, analize și evaluări privind dosarele importante la 

nivel UE, care au fost prezentate la nivelul conducerii Guvernului, al Administrației 

Prezidențiale, precum și al Parlamentului României (viitorul Cadru Financiar Multianual, 

aspecte sociale, cu accent pe propunerile Comisiei Europene privind înființarea Autorității 

Europene pentru Muncă și revizuirea regulamentelor de coordonare a sistemelor de securitate 

socială, aspecte privind Piața Unică a Uniunii Europene aspecte instituționale la nivel european, 

extinderea în Balcanii de Vest, evoluții în plan comercial, în contextul deciziilor tarifare în 

domeniul oțelului și aluminiului anunțate de SUA, etc.). 

Politica de extindere a Uniunii Europene a fost inclusă printre prioritățile Președinției 

române la Consiliul UE, fiind totodată încurajată cooperarea regională ca o precondiție a 

integrării Balcanilor de Vest în UE.  În acest sens, ministrul delegat menține un contact 

permanent cu oficiali ai statelor candidate, iar în  contextul participării la diverse evenimente 

și conferințe, se vor derula o serie de întrevederi bilaterale. 

Elaborarea calendarului reuniunilor informale organizate în România pe durata 

exercitării Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

Consiliul Interministerial a aprobat, prin decizia nr. 34/4 septembrie 2018, calendarul 

actualizat al reuniunilor organizate în România, ce conține aproximativ 300 de reuniuni în 

România, acoperind toate județele și 1.400 de reuniuni la Bruxelles/ Luxemburg/ Strasbourg. 

Urmare a discuțiilor bilaterale ce au avut loc la sediul Guvernului cu toate ministerele 

implicate în organizarea de acțiuni pe perioada Președinției Consiliului UE, precum și a 

solicitărilor de modificări ale unor instituții, în luna decembrie 2018, a fost elaborată o versiune 

actualizată a calendarului, cuprinzând 288 reuniuni. Având în vedere dinamica evenimentelor, 

în funcția de solicitările ministerelor, calendarul se poate actualiza periodic. 

Aspecte logistice 

Din punct de vedere logistic, au fost întreprinse demersurile necesare pentru asigurarea 

unui sediu adecvat Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE (la Bruxelles) și 

structurii naționale de coordonare a procesului de pregătire a Președinției (la București) în 

perspectiva exercitării mandatului României la Președinția Consiliului UE. În acest sens, a fost 

contractat și operaționalizat un nou sediu la Bruxelles, folosit în trecut de Slovacia pe perioada 

exercitării Președinției, iar la București este operațional un sediu dedicat Unității pentru 

Pregătirea Președinției României la Consiliul UE, adaptat cerințelor impuse de pregătirea și 

exercitarea acestui mandat. 

Totodată, în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 2018 au fost finalizate procedurile de 

achiziţie publică care au permis contractarea  de servicii de interpretariat la standarde SCIC, 

achiziţionarea de materiale promoţionale (cravate, eşarfe, ii, stilouri, articole filatelice, broşuri, 

mape, pixuri, carneţele, steguleţe, memory stick-uri, CD-uri, card-uri tipizate, etichete, plicuri, 

baterii externe, insigne, butoni, brâuri, ceramică tradiţională, pungi personalizate, traiste 

tradiţionale, magiun românesc de prune, umbrele etc), de servicii hoteliere pentru evenimentele 

de la Bucureşti, de servicii de sonorizare pentru săli de conferinţe, de materiale de pavoazare 

(spider şi roll up) pentru sălile de conferinţă şi ministere, de servicii de catering, precum şi de 

serviciile de pavoazare a Palatului Parlamentului şi a Aeroportului Internațional Henri Coandă. 
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Tot în cursul ultimelor două luni ale anului 2018, au fost elaborate caietele de sarcini şi 

lansate proceduri de achiziţie publică pentru contractarea unor servicii necesare exercitării 

Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în special în cel de al doilea trimestru al 

anului 2019, precum ar fi, curse charter, închirieri auto, servicii de sonorizare, construcții 

temporare, catering, cazare, combustibil etc. 

Resurse umane 

Referitor la planificarea resurselor umane implicate în exercitarea Președinției României 

la Consiliul UE, au fost identificați și evaluați cei peste 200 de funcționari ce vor ocupa funcțiile 

de președinți și vicepreședinți de grup de lucru. De asemenea, au fost identificați și cei peste 

1.500 de funcționari care vor ocupa funcții de coordonatori de dosar și experți. În același sens, 

a fost identificat necesarul de resurse umane suplimentare pentru activitățile Președinției și au 

fost îndeplinite procedurile pentru recrutare. 

În vederea asigurării unor resurse umane suficiente și de calitate în scopul pregătirii și 

exercitării Președinției Consiliului UE, administrația publică din România a scos la concurs 

mai multe posturi în domeniul afacerilor europene. MAE a organizat concursuri în decursul 

anilor 2017 și 2018. 

De asemenea, în contextul procesului de pregătire pentru preluarea și exercitarea 

Președinției Consiliului UE, MAE a lansat Programul „InternshipRO2019EU” – componenta 

București și componenta Bruxelles. În cursul lunii decembrie 2018 au fost selectate cele 58 de 

persoane (43 la București şi 15 la Bruxelles care participă la acest program. 

Începând cu 19 iunie 2018 a demarat proiectul SIPOCA 400 „Consolidarea și promovarea 

poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel 

european”, implementat de MAE în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, 

Institutul European din România și École Nationale d’Administration, având o durată de 

implementare de 26 de luni. Proiectul urmărește ameliorarea capacității României de a-și 

reprezenta și promova interesele legitime la nivelul tuturor instituțiilor Uniunii Europene și 

optimizarea funcționării Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene (SNGAE). 

O dimensiune importantă în cadrul proiectului este cea dedicată creșterii expertizei 

personalului implicat în gestionarea domeniului afacerilor europene, prin oferirea unor cursuri 

pe teme specifice, respectiv “Arhitectura instituțională și procesul decizional în cadrul UE”, 

„Metode și tehnici de negociere” și „Instrumente și strategii de comunicare instituțională și 

interpersonală în context european”. În cursul anului 2018 s-au desfășurat 51 sesiuni de 

instruire, cu un număr total de 934 de participanți. 

Strategia de comunicare a Președinției României la Consiliul UE 

MAE a elaboratun document strategic care conține parametrii de comunicare publică a 

Președinției Consiliului UE cu scopul susținerii eforturilor instituțiilor guvernamentale 

implicate în exercitarea mandatului României la Președinția Consiliului UE. S-a avut în vedere 

ca demersurile factorilor de decizie să fie prezentate public într-un mod transparent, clar, unitar, 

la timp, cu impact la nivelul tuturor grupurilor țintă. Obiectivele strategieisunt creșterea 

conștientizării publice a demersurilor României la nivel european și național precum și 

prezentarea rezultatelor obținute, inclusiv a impactului direct asupra cetățenilor europeni. În 

acest context s-a acordat o atenție sporită relației cu mass-media, care are un rol major în 

reflectarea activității Președinției.  

A fost lansat la data de 1 februarie 2018 site-ul de pregătire a Președinției, la adresa 

www.romania2019.eu, aceeași adresă fiind utilizată pentru site-ul de exercitare a Președinției, 

care a fost lansat la data de 28 decembrie 2018. Acesta din urmă include, pentru prima dată de 

http://www.romania2019.eu/
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la instituirea sistemului de președinție rotativă a Consiliului UE, osecțiune dedicată copiilor 

(elaborată în colaborare cu UNICEF) - Europa Copiilor. 

Pe baza unei strategii de comunicare prin intermediul rețelelor de social media, este 

promovată Președinția României la Consiliul UE. Au fost activate patru rețele de social media 

(Facebook, Instagram, Flickr, Twitter) și un canal YouTube, pe care s-a creat conținut în funcție 

de evenimentele derulate.  

Prin Decizia nr. 20 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea 

Președinției României la Consiliul UE, TVR a fost desemnat broadcaster oficial al 

Președinției, asigurând și un pachet de promovare care a fost definit în Memorandumul de 

înțelegere încheiat cu MAE în decembrie 2018.  

MAE a organizat un concurs public prin care a fost ales logo-ul Președinției României la 

Consiliul UE. Logo-ul a fost masterizat pentru a asigura o identitate vizuală unitară a 

campaniei de promovare pe perioada pregătirii și deținerii Președinției. MAE a elaborat un 

manual de identitate vizuală în cadrul căruia au fost stabilite regulile de folosire a logo-ului în 

materialele de prezentare ale Președinției României la Consiliul UE. Acesta poate fi descărcat 

de pe website-ul Președinției https://www.romania2019.eu/identitate-vizuala/. 

MAE a coordonat procesul de elaborare a motto-ului Președinției României la Consiliul 

UE - „Coeziunea, o valoare comună europeană“. Acest rezultat, care a fost obținut în urma 

unor consultări instituționale, plecând de la propunerile făcute de reprezentanți de prestigiu ai 

mediului academic, științific și publicistic, integrează viziunea pe care România o are asupra 

mandatului său. 

Pentru stimularea la nivel național a dezbaterilor pe teme europene, în anul 2018 a 

continuat efortul MAE de comunicare publică prin conferințe și dezbateri, precum „Dialoguri 

Europene“, #VorbimDespreEuropa,Forumul „EU-RO 2019“ și „Consultări cetățenești 

pentru viitorul Uniunii Europene“.  

MAE a elaborat și aplică o procedură de acordare a Patronajului Președinției României 

la Consiliul UE/ statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul 

UE unor evenimente organizate de partenerii non-guvernamentali, pe baza unor criterii pe care 

aceste evenimente trebuie să le îndeplinească.  

Ministerul Turismului și MAE au organizat o serie de info-trip-uri în România destinate 

jurnaliștilor străini, ce au avut ca scop familiarizarea acestora cu realitățile României de azi 

și cu prioritățile mandatului Președinției României la Consiliul UE.  

În septembrie 2018, Ministerul Afacerilor Externe a lansat seria briefing-urilor de presă 

cu reprezentanții mass-media (cu frecvență lunară sau ori de câte ori este nevoie) pentru 

familiarizarea acestora cu subiectele care au ca temă atât Președinția României la Consiliul UE, 

cât și afacerile europene în general.  

Agenda culturală internă și externă (evenimente organizate de către ambasadele 

statelor membre ale Uniunii Europene și non-membre prioritare) a fost definitivată de 

MAE, în colaborare cu ARTEXIM, în decembrie 2018 (instituție afiliată Ministerului Culturii 

și Identității Naționale), în calitate de coordonator/ manager general al agendei culturale interne 

a Președinției României a Consiliului UE. Astfel, au fost definitivate conceptele pentru lansarea 

oficială a Președinției din data de 10 ianuarie 2019 (în prezența Colegiului Comisarilor) și 

pentru momentele artistice prezentate cu ocazia cinelor reuniunilor ministeriale informale. De 

asemenea, a fost realizat un calendar al evenimentelor culturale organizate de ambasadele și 

misiunile României în statele membre și non-membre prioritare.  

Identificarea și formarea resurselor umane în domeniul comunicării publice 

https://www.romania2019.eu/identitate-vizuala/
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Creată în noiembrie 2017, rețeaua comunicatorilor din cadrul ministerelor de linie și al 

instituțiilor cu responsabilități pe durata Președinției României la Consiliul UE a beneficiat, pe 

parcursul anului 2018, de cursuri de formare profesională la nivel național, la care se adaugă 

cele oferite de Secretariatul General al Consiliului UE și cele prin École Nationale 

d’Administration din Paris. De asemenea, în contextul transferului de expertiză din partea 

statelor care au deținut Președinția Consiliului UE, pe care MAE l-a organizat la București 

pentru toate ministerele, rețeaua de comunicatori a beneficiat și de o sesiune de informare din 

partea echipei care a gestionat Președinția Bulgariei la Consiliul UE. 

Pe fondul pregătirii Președinției României la Consiliul UE, în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe, s-au desfășurat, în anul 2018, două programe de voluntariat dedicate 

tinerilor.Totodată, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Reprezentanța 

UNICEF în România, MAE a lansat programul „Delegat de tineret la UE”, respectiv Programul 

„Ambasador Junior la Uniunea Europeană”.  

Acțiuni de promovare a Președinției României la Consiliul UE 

În cursul lunii decembrie 2018, MAE a realizat materialele informative dedicate 

Președinției României la Consiliul UE, şi anume: pliantul „Președinția României la Consiliul 

UE”, broșura „Temele de interes ale mandatului României la Președinția Consiliului UE”, 

precum și documentul care stabilește Parametrii Comunicării Publice guvernamentale privind 

reuniunile formale și informale ale Consiliului pe durata Președinției României. De asemenea, 

a elaborat Media Guide-ul Președinției României la Consiliul UE și a creat macheta grafică 

a Programului Național al Președinției României la Consiliul UE.  

Tot în luna decembrie a anului 2018, a fost aprobat Manualul de identitate vizuală a 

Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, manual care a stat la baza machetelor 

grafice ale materialelor de prezentare și machetelor grafice ale mesh-urilor instituționale, 

realizate de MAE, care au fost amplasate pe clădiri publice, în gări CFR, Aeroportul Otopeni, 

stații de metrou precum și pe trenuri, autobuze, garnituri de metrou etc.  

 Sporirea rolului României, ca stat aliat, în cadrul NATO, respectiv a calității 

contribuției țării noastre la consolidarea Alianței. 

Pe fond, direcțiile principale de acțiune promovate de MAE au continuat să vizeze: 

consolidarea apărării colective și creșterea coerenței posturii de apărare și descurajare pe flancul 

estic; menținerea unui sprijin activ al NATO pentru consolidarea rezilienței şi capacităților de 

apărare ale partenerilor din vecinătate, în mod echilibrat, atât pentru cei din est, cât şi pentru 

cei din sud; asigurarea unei abordări clare şi unitare a relației NATO - Rusia. 

În anul 2018 s-a desfășurat un nou Summit aliat, la Bruxelles, la 11-12 iulie, care, prin 

deciziile adoptate, a contribuit la consolidarea profilului României în cadrul NATO.  

 La inițiativa țării noastre, Alianța a organizat, pentru prima data în istoria sa, un Consiliu 

Nord Atlantic dedicat situației de securitate de la Marea Neagră, la care au participat şi 

președinții Ucrainei şi Georgiei.  

 Pe linie de descurajare și apărare, postura NATO a fost consolidată, inclusiv prin 

întărirea prezenței aliate în România și în regiunea Mării Negre. La Summit-ul de la 

Bruxelles a fost reflectat, de o manieră unitară și coerentă, conceptul de prezență 

militară înaintată pe flancul estic, cu cele două dimensiuni (pentru zona de nord, 

respectiv pentru cea de sud), cu menționarea creșterii prezenței și activității maritime a 

NATO la Marea Neagră și cu menținerea perspectivelor dezvoltării acesteia.  

 Reuniunea la nivel înalt a marcat și îndeplinirea obiectivelor naționale referitoare la: (1) 

recunoașterea ofertei României de a găzdui pe teritoriul său o capacitate de comandă și 

control pe dimensiunea terestră, la nivel de corp de armată, menită să întărească lanțul 
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de comandă al NATO; (2) recunoașterea  eforturilor României în ceea ce privește 

partajarea echitabilă a responsabilităților; (3) creșterea prezenței în teatrele de operații 

aliate. 

 Contribuția semnificativă a României la misiunile Alianței, alocarea a 2% din PIB 

bugetului apărării, procesul de modernizare a forțelor armate românești și găzduirea 

unor capabilități importante ale NATO şi SUA pe teritoriul României au contribuit la 

creșterea relevanței și influenței României în creionarea viitorului Alianței. 

În obținerea acestor rezultate de relevanță sporită pentru țara noastră, MAE a avut un rol 

activ, pregătind în mod corespunzător reuniunile la vârf la nivel aliat și urmărind reflectarea 

temelor de interes pentru România pe agenda de discuții, cât și transmiterea unor mesaje 

calibrate. Ministrul afacerilor externe a participat la reuniunile ministeriale NATO din lunile 

aprilie și decembrie, care au reprezentat momente importante pentru pregătirea, respectiv 

implementarea deciziilor Summit-ului NATO de la Bruxelles din iulie 2018, pe dosare precum 

extinderea, politica de parteneriate, rolul NATO în proiectarea stabilității.  

De asemenea, au fost valorificate interacțiunile cu oficiali NATO de rang înalt, atât cu 

prilejul vizitei demnitarilor români la sediul NATO, cât şi în contextul deplasării la București a 

unor reprezentanți ai NATO. În activitățile întreprinse, MAE a cooperat în mod strâns şi a avut 

un dialog permanent cu MApN. 

În același timp, pentru promovarea obiectivelor României, în cursul anului 2018 MAE a 

continuat să urmărească valorificarea oportunităților oferite de interacțiunile în format bilateral, 

regional și multilateral. Astfel, a fost continuat dialogul cu partenerii strategici, iar România a 

găzduit o nouă rundă de consultări trilaterale la nivel de ministru de externe cu Polonia și Turcia 

(11 septembrie 2018). România a participat la cel mai înalt nivel la Summit-ul B9 desfășurat la 

8 iunie 2018 la Varșovia, un format lansat de țara noastră și Polonia, cu relevanță sporită în 

procesele în derulare la NATO. 

 Sporirea rolului României, ca stat membru, în cadrul UE, respectiv a calității 

contribuției țării noastre la consolidarea Uniunii. 

MAE a continuat implicarea activă în implementarea măsurilor de consolidare a rolului UE 

în domeniul securității și apărării, promovând în permanență, atât în cadrul discuțiilor la nivel 

european, cât și în cele în format aliat, importanța unei dezvoltări complementare a politicii de 

securitate și apărare comună cu inițiativele și procesele derulate la nivelul NATO. În acest sens, 

au fost valorificate oportunitățile oferite de reuniunile de nivel sau cele de lucru desfășurate la 

Bruxelles, dialogul bilateral și acțiunile de coordonare cu state cu viziune similară privind rolul 

NATO în asigurarea securității europene și discuțiile în formate regionale și multilaterale.  

Acțiunile întreprinse au vizat prioritățile identificate la nivelul UE, atât pe linie militară, 

cât și civilă, o atenție prioritară fiind acordată dezvoltării și operaționalizării inițiativei privind 

cooperarea permanentă structurată (PESCO), dar și consolidării rolului UE pe dimensiunea 

civilă, prin adoptarea Compactului civil. 

 Dezvoltarea, aprofundarea și extinderea Parteneriatului Strategic pentru Secolul 

XXI cu SUA, pe baza Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru 

Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii” (Washington, la 13 

septembrie 2011) va rămâne un domeniu prioritar de acțiune diplomatică, acesta 

fiind o garanție pentru securitatea României și pentru stabilitatea în regiune, afectată 

de evoluțiile îngrijorătoare din regiunea Mării Negre. 

Pe parcursul anului 2018 s-au realizat contacte bilaterale, pe toate dimensiunile 

parteneriatului strategic, desfășurate atât în România, cât și în SUA. Ministrul afacerilor externe 

a avut întâlniri cu Secretarul Comerțului (mai 2018), cu Asistentul Secretarului de Stat pentru 
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Afaceri Europene și Eurasiatice (iunie, decembrie 2018) și cu adjunctul asistentului pentru 

afaceri europene și eurasiatice din Departamentul de Stat al SUA (decembrie 2018). 

De asemenea s-au dezvoltat contacte la nivel de secretari de stat precum cele cu asistentul 

adjunct pe UE și NATO al secretarului Apărării al SUA (februarie, mai 2018), asistentul adjunct 

pentru afaceri europene și eurasiatice din Departamentul de Stat al SUA (martie 2018), 

adjunctul principal al asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat al 

SUA (mai 2018), adjunctul principal al asistentului secretarului de stat pentru verificare, 

planificare și securitate europeană din cadrul Departamentului de Stat al SUA (ianuarie 2018) 

și adjunctul asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice din Departamentul de Stat al SUA 

(decembrie 2018). A avut loc o întrevedere de lucru și cu secretarul asistent adjunct pentru 

diplomație energetică în cadrul Departamentului de Stat al SUA.  

S-a asigurat secretariatul tehnic al Comitetului interministerial pentru implementarea 

obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA și a altor proiecte bilaterale România-

SUA. A fost organizată Reuniunea Intermediară, la nivel tehnic, a Dialogului Strategic 

România-SUA (martie 2018). În luna iunie 2018 s-a desfășurat la BucureștiReuniunea Anuală 

a Dialogului Strategic România-SUA,  în urma căreia a fost adoptată o declarație comună 

privind Parteneriatul Strategic România-SUA.  

În lunile aprilie, iunie şi septembrie 2018 s-au efectuat vizite în SUA pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României, fiind perfectate întrevederi cu diferite oficialități.  

Cu prilejul participării la Summit-ul celor Trei Mări Secretarul Energiei a efectuat o vizită la 

București. Cu acest prilej au fost perfectate întrevederi bilaterale cu președintele României și 

președintele Camerei Deputaților. Toate aceste demersuri au consolidat relațiile diplomatice cu 

administrația SUA. S-au identificat proiectele suplimentare de cooperare în domeniile politic, 

militar și de securitate, economic și social. A fost obținut sprijinul de principiu privind 

candidatura României la OCDE până la finalizarea procesului de extindere a OCDE, precum si 

susținerea în continuare a aderării RO la programul Visa Waiver. 

 Continuarea procesului de consolidare durabilă a relației cu Republica Moldova, pe 

baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană, cu valorizarea 

caracterului special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu 

susținerea activă a reformării democratice profunde, precum și a aspirațiilor 

europene ale acesteia. 

Aprofundarea parteneriatului strategic cu Republica Moldova/RM a rămas o prioritate a 

agendei de politică externă a României. În acest sens, au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

 la 6 februarie 2018, a avut loc vizita la București a ministrului afacerilor externe al R. 

Moldova, Tudor Ulianovschi; 

 în perioada 19 – 21 februarie 2018, a avut loc vizita la București a Viceprim-ministrului 

pentru integrare europeană al R. Moldova, Iurie Leancă; 

 la inițiativa României a avut la Bruxelles, la 26 februarie 2018, o nouă reuniune a 

Grupului pentru Acțiunea Europeană a R. Moldova;  

 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, la 27 februarie 

2018; 

 la 27 martie 2018, a avut loc ședința solemnă a Parlamentului României dedicată 

celebrării Centenarului Unirii Basarabiei cu România, la care a participat o delegație 

parlamentară condusă de președintele Parlamentului R. Moldova, Andrian Candu, 

precum și vice-premierul pentru integrarea europeană, Iurie Leancă; 

 în perioada 18 - 19 mai 2018, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor 

Negrescu, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău; 
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 la 25 iunie 2018, la București, a avut loc cea de a V-a sesiune a Comisiei 

Interguvernamentale România – Republica Moldova pentru Integrare Europeană; 

 la 1 octombrie 2018, a avut loc vizita la București a secretarului de stat MAEIE al R. 

Moldova, Tatiana Molcean; 

 la 8 octombrie 2018, a avut loc vizita la București a viceprim-ministrului pentru 

reintegrare al R. Moldova, Cristina Lesnic; 

 la 23 octombrie 2018, a avut loc vizita la București a viceprim-ministrului pentru 

integrare europeană al R. Moldova, Iurie Leancă; 

 în perioada 14 – 15 noiembrie 2018 s-a desfășurat, la Chișinău, cea de-a XI-a sesiune a 

Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare economică România – Republica 

Moldova; 

 la 22 noiembrie 2018, a avut loc o nouă ședință comună a Guvernelor RO și R.Moldova, 

la București; 

 în perioada 26 – 27 noiembrie 2018, președintele Parlamentului RM, Andrian Candu, a 

efectuat o vizită la București.  

MAE a continuat, la toate nivelurile, acțiunile pentru susținerea parcursului european al 

Chișinăului, cu accent asupra procesului de reforme și a priorităților de acțiune în contextul 

implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Eforturile părții române au vizat 

menținerea interesului și sprijinului partenerilor europeni față de Republica Moldova, mai ales 

în contextul generat de o serie de evoluții recente în R. Moldova. 

MAE a acționat pentru consolidarea relației Republicii Moldova cu NATO, în conformitate 

cu aspirațiile Chișinăului în acest sens, prin valorificarea instrumentelor de dezvoltare a 

cooperării și parteneriatului existente la nivelul NATO, în mod special Planul Individual de 

Acțiune pentru Parteneriat și Pachetul de consolidare a capacităților de apărare. Caracterul larg 

și cuprinzător al parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO a fost ilustrat și de 

eforturile de distrugere a pesticidelor și substanțelor chimice periculoase, în cadrul cărora 

România a jucat rolul de națiune - lider de proiect (finalizat în iunie 2018); 

România a co-sponsorizat și a promovat activ Rezoluția Adunării Generale ONU, adoptată 

la 22 iunie 2018, privind retragerea deplină și necondiționată a forțelor militare străine de pe 

teritoriul R. Moldova. 

România  a susținut înregistrarea de progrese pe fond în cadrul negocierilor în formatul 

„5+2” pentru reglementarea conflictului din regiunea transnistreană, în vederea convenirii unei 

soluții cuprinzătoare și durabile care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. 

Moldova în frontierele sale recunoscute internațional. În luna octombrie 2018, a avut loc la 

București vizita Reprezentantului Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul 

de reglementare transnistreană, Franco Frattini.  

În ceea ce privește proiectele de cooperare dintre România şi Republica Moldova, România 

a continuat implementarea programului de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 

100 milioane de euro acordat Republicii Moldova (fiind aprobată o nouă tranșă pentru 

continuarea programului de reconstrucție a unităților pre-școlare din R. Moldova), precum și 

realizarea proiectelor de asistență oficială pentru dezvoltare, cu accent pe proiectele care aduc 

beneficii tangibile la nivelul vieții tuturor cetățenilor R. Moldova. Totodată, România a 

continuat multitudinea de proiecte de construcție instituțională în R. Moldova. Interconectarea 

în domeniul energetic rămâne o prioritate majoră a cooperării bilaterale și o investiție de 

importanță strategică, cu accent pe realizarea gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău. 

 Punerea în valoare a parteneriatelor României în plan bilateral și multilateral, 

precum și a altor relatii de importantă strategică 
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Au avut loc multiple contacte bilaterale, la diferite niveluri, cu state cu care România are 

relații de parteneriat strategic sau cu valențe strategice, dar și cu parteneri cu care are interese 

și obiective comune, mai ales în cadrul UE. În cadrul tuturor acestor contacte au fost urmărite 

prioritățile de bază ale politicii externe a României. 

Pe relația cu Italia, vizita oficială la București a ministrului de externe al Republicii Italiene 

(ianuarie 2018) a marcat nivelul excelent al relațiilor bilaterale, fondate pe afinitate culturală, 

relații economice și comunitate, în contextul aniversării a 10 ani de la semnarea Declarației 

privind Parteneriatul Strategic Consolidat. De asemenea în luna aprilie 2018, a avut loc vizita 

premierului italian la București. Dialogul politico-diplomatic a culminat cu vizita la Roma a 

Președintelui Klaus Iohannis, în octombrie 2018.                                

Cu ocazia consultărilor bilaterale cu ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, 

desfășurate la București, la 1 februarie, au fost evidențiate de către ambele părți natura dinamică 

și perspectivele dialogului bilateral, care s-a desfășurat în contextul Centenarelor ambelor state 

și, în perspectiva aniversării, anul viitor, a unui secol de la stabilirea relațiilor diplomatice 

româno-poloneze, fiind evocată și organizarea primei ședințe comune de guvern, în primul 

semestru al anului 2018. 

De asemenea, a avut loc prima ședință comună de guvern, în luna mai 2018, la Varşovia, 

ocazie cu care a fost adoptat un comunicat comun al celor două Guverne și a fost semnat un 

Acord bilateral în domeniul mormintelor de război. 

Ministrul de externe a efectuat o vizită de lucru în Germania în luna martie 2018,undea 

avut întrevederi cu consilierul pentru politică externă al cancelarului federal, cu președintele 

Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag și cu președintele Comisiei de afaceri externe 

din legislativul federal, precum și cu autorități ale landului federal Saxonia. Totodată, ministrul 

afacerilor externe a inaugurat ediția 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig, la care 

România a fost țară invitat de onoare. De asemenea, au avut loc consultări la nivel de secretar 

de stat pentru afaceri bilaterale și strategice, în luna mai 2018 la Berlin. 

Consultările cu reprezentanții autorităților din Germania au scos în evidență cooperarea 

foarte bună româno-germană, fiind subliniate ca trăsături distinctive raporturile comerciale 

echilibrate și interesele comune de politică externă, dar și rolul important al minorității germane 

din România și al comunității românești din Germania. Discuțiile au evidențiat, de asemenea, 

necesitatea de a menține deschis dialogul privind extinderea UE, de a promova parcursul 

european al statelor din Balcanii de Vest și din Vecinătatea Estică, în contextul multiplelor 

provocări interne și externe la adresa Uniunii.  

Dialogul cu Germania s-a concretizat și printr-o serie de consultări la nivel de secretar de 

stat (7-8 mai și 12-13 iunie) și la nivel de director general (12-13 februarie la Berlin, 22 

noiembrie la București).  

În iunie 2018 s-a desfășurat, la Berlin, a XXI-a sesiune a Comisiei Guvernamentale 

Româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România. Lucrările Comisiei  

s-au încheiat cu semnarea unui Protocol de către cei doi co-preşedinţi, care stabilește cadrul de 

cooperare privind sprijinirea etnicilor germani din România pentru următorul an și trece în 

revistă principalele măsuri din perspectivă socio-economică,educaționalăși culturală, susținute 

atât de către mediul instituțional din România și din Germania, cât și de organizații din sfera 

non-guvernamentală. 

În luna august 2018, ministrul afacerilor externe a avut consultări cu omologul german, în 

contextul participării acestuia la Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române. În cadrul 

discuțiilor bilaterale, atât la nivel de președinte, cât și la nivel de ministru, au fost salutate 

nivelul foarte bun al relațiilor româno-germane și perspectivele pozitive ale dialogului bilateral 
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de nivel, relațiile economice echilibrate și rolul important al minorității germane din România 

și al comunității românești din Germania. 

În septembrie 2018 ministrul german de externe s-a aflat din nou la București, pentru a 

participa la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.  

MAE a co-organizat, alături de Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German 

(FCBRG) și de Ambasada R.F.Germania dezbaterea „100 ani - România Modernă și rolul 

minorităților - Minoritatea germană ca stimulent al dialogului comunitar” (24 septembrie). 

Pe relația cu Franța, în contextul marcării în acest an a 10 ani de la semnarea „Declarației 

comune privind instituirea unui Parteneriat strategic între Franțași România”, a fost demarat 

procesul de actualizare a Foii de parcurs, cu obiectivul semnării acesteia de către cei doi Prim-

miniștri cu prilejul următoarei vizite bilaterale. 

La 27 noiembrie, Președinții român și francez au inaugurat,la Centrul Pompidou, Sezonul 

România-Franța și au avut consultări bilaterale la Palatul Elysee, prilej cu care s-a semnat noua 

Declarație politică în cadrul Parteneriatului Strategic. Au mai avut loc consultări la nivel de 

consilier al primului ministru (5 noiembrie), secretar de stat (10-13 mai) și director general din 

MAE (6 februarie, 1 octombrie și 1 decembrie). Totodată, au avut loc numeroase contacte la 

nivelul grupurilor parlamentare din Senat și din Camera Deputaților.    

În noiembrie 2018 președintele României a deschis la Paris, alături de omologul francez, 

Sezonul România - Franța, pe parcursul căruia se vor desfășura numeroase evenimente de 

valorificare a intereselor comune și a consolidării legăturilor tradiționale ale celor două țări.  

Pe relația cu Marea Britanie, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate demersuri la nivel 

tehnic pentru reactualizarea documentului care definește parteneriatul strategic cu Regatul Unit. 

De asemenea, au avut loc consultări la nivel de secretar de stat pentru afaceri bilaterale și 

strategice și o vizită privată a printului Charles, în luna mai 2018, ocazie cu care a avut 

întrevederi cu Președinteleși Prim-ministrul României. În septembrie 2018, MAE a participat 

la nivel de secretar de stat la o reuniune informală organizată de ministrul britanic de externe la 

Chevening House.  

Relația cu Bulgaria a cunoscut o intensificare semnificativă, printr-o serie de acțiuni 

precum: întâlnirea bilaterală între președinții României și Bulgariei, în marja reuniunii 

trilaterale RO-BG-AU de la Ruse (4 mai); participarea președintelui Bulgariei la Summit-ul 

Inițiativei celor Trei Mări (București, 17-18 septembrie); întrevederi în format cvadrilateral 

(prim miniștrii RO, BG, EL și Președintele SR - București, 24 aprilie; Salonic, 4 iulie; Varna, 

2 noiembrie; Belgrad, 21-22 decembrie). La nivelul miniștrilor afacerilor externe a avut loc cea 

de-a 10-a reuniune trilaterală RO-BG-EL (12 martie). Totodată, s-a desfășurat un schimb intens 

de vizite la nivel parlamentar.  

Cu ocazia vizitei oficiale efectuate în Croația (martie 2018), ministrul de externe a avut 

întâlniri și convorbiri cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și europene al 

Republicii Croația, precum și cu Președintele, Prim-ministrul și Președintele Parlamentului. 

Ritmul susținut de vizite a continuat pe parcursul întregului an: vizita la București a premierului 

croat Andrej Plenkovic (18 mai) și a prim-ministrului RO la Zagreb (3 decembrie), vizita 

Președintelui Croației Kolinda Grabar-Kitarovici, pentru a participa la Summit-ul Inițiativei 

celor 3 Mări (București, 17-18 septembrie). 

În marja vizitei Prim-ministrului României la Sfântul Scaun, în perioada 10-11 mai 2018, 

a fost semnat Acordul de cooperare pentru asistență umanitară între Ministerul Sănătățiiși 

Ordinul Suveran de Malta, care va contribui la extinderea cooperării bilaterale. 
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La 13 iunie 2018, ministrul afacerilor externe din Finlanda a efectuat o vizită la București. 

Vizita s-a înscris în tendința dinamică a dialogului bilateral din acest an, care confirmă nivelul 

ascendent al relațiilor diplomatice, inclusiv în contextul deținerii succesive a Președinției 

Consiliului UE, pe parcursul anului 2019, în același trio împreună cu Croația. 

Ministrul afacerilor externe, a avut consultări, la 5 iulie 2018, cu omologul din Republica 

Letonia, care s-a aflat în vizită la București. 

Ministrul afacerilor externe a avut, în luna iulie, consultări cu ministrul federal pentru 

Europa, integrare și afaceri externe al Republicii Austria, cu ocazia vizitei efectuate de către 

aceasta în România, într-un context cu o importantă aparte - Austria și România asumând 

succesiv Președinția Consiliului UE în perioada următoare. La 1 august 2018 a fost inaugurat 

Consulatul onorific al României în Austria inferioară. 

Ministrul român de externe a participat, în august 2018, în calitate de invitat de onoare, la 

deschiderea Reuniunii Diplomației slovace. În marja participării la acest eveniment, oficialul 

român a fost primit de Prim-ministrul Republicii Slovace/SK și a avut consultări cu omologul 

slovac. Relațiile dintre RO și SKau înregistrat în continuare o dinamică pozitivă, în septembrie 

2018 având loc vizita oficială a prim-ministrului SK în RO. 

În marja vizitei la București a Prim-ministrului slovac, în luna septembrie 2018, au fost 

semnate două documente care vor contribui la consolidarea cooperării bilaterale: Programul de 

cooperare în domeniul educației între ministerul educațieinaționale din România și ministerul 

educației, științei, cercetării și sportului din Republica Slovacă, pentru perioada 2018-2022 și 

Protocolul de cooperare între ministerul muncii șijustiției sociale din România și ministerul 

muncii, afacerilor sociale și familiei din Republica Slovacă. 

MAEa contribuit la realizarea vizitei Prim-Ministrului Regatului Ţărilor de Jos, Mark 

Rutte, la București, la 12 septembrie 2018. La 8 octombrie a avut loc vizita ministrului olandez 

de externe, Stef Blok.  

Principalele elemente ale dialogului politic dintre Romania si Ungariaau fost vizitele la 

București ale ministrului ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto (5 februarie și 9 noiembrie), 

în cadrul cărora au fost discutate atât problematica bilaterală, cât și elemente ale agendei 

europene.  

Totodată, cu ocazia vizitei la Praga a secretarului de stat pentru relațiile bilaterale și 

strategice în spațiul euroatlantic (martie 2018), a fost evidențiat nivelul bun al cooperării 

bilaterale, bazate pe relațiile tradiționale dintre România şi Cehia și obiective apropiate în 

cadrul UE și NATO. Discuțiile cu secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Oficiului 

Guvernului ceh și cu adjunctul ministrului ceh al apărării au confirmat caracterul special al 

cooperării cu România la nivel regional, european și internațional.  

În ceea ce privește relația cu Grecia, a avut loc la București cea de-a zecea reuniune în 

format trilateral România-Bulgaria-Grecia la nivelul miniștrilor afacerilor externe (12 martie) 

și o rundă de consultări în format cvadrilateral, cu participarea Președintelui Serbiei şi a prim-

miniștrilor Bulgariei și Greciei, urmată de consultările care au avut loc în același format 

(București, 24 aprilie; Salonic, 4 iulie; Varna, 1-2 noiembrie, unde a fost invitat și premierul 

statului Israel; Belgrad, în 20-21 decembrie).  

Dialogul cu R.Cipru a fost marcat de consultările secretarului de stat pentru afaceri 

bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic cu Secretarul Permanent din cadrul ministerului 

cipriot al Afacerilor Externe (1 noiembrie). În marja acestei reuniuni, oficialul cipriot a fost 

primit și de ministrul afacerilor externe.  Vizita oficialului cipriot la București a prilejuit 

semnarea unui Memorandum de Înțelegere între Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și 
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Turismului din Republica Cipru și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în 

sectorul energetic.  

Relația cu Irlanda a cunoscut o intensificare prin vizita prim-ministrului Leo Varadkar în 

România (24 iulie). 

Dialogul cu țările baltice (Lituania, Letonia, Estonia) a inclus în acest an cu vizita la 

București a ministrului lituanian de externe (26 martie), vizita premierului RO la Vilnius (14 

iunie), vizita la nivel de premier la Tallinn și la București, cu inaugurarea zborului Tallinn-

Constanta și a Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta (14-15 iunie), Memorandum de 

înțelegere între MMACA și Agenția estonă de investiții, vizita ministrului leton de externe la 

București (5 iulie).   

MAE a acționat în logica intensificării relațiilor cu statele din Nordul Europei. Agenda de 

contacte politico-diplomatice a cuprins vizita în România a ministrului afacerilor externe 

finlandez, Timo Soini (13 iunie), vizita in Islanda a secretarului de stat George Ciamba (29-30 

octombrie), participarea viceprim-ministrului Ana Birchall la Forumul Global Women Leaders 

din Islanda (26-27 noiembrie), vizita ministrului afacerilor externe al Norvegiei, Ine Marie 

Eriksen Søreide (3 decembrie) și întrevederea ministrului delegat pentru afaceri europene 

George Ciamba cu secretarul de stat din MAE finlandez, Matti Anttonen (7 decembrie).  

Dialogul politico-diplomatic cu Spania a cunoscut o dinamizare accentuată, în 2018 având 

loc vizita primului ministru al României la Madrid (6 septembrie), însoțit de miniștrii de 

externe, apărare, fonduri europene, mediului de afaceri, ocazie cu care au fost semnate un 

Memorandum de înțelegere între Ministerul Apărării Naționale din RO și Ministerul Apărării 

din ES privind cooperarea în domeniul apărării; și un Memorandum de înțelegere între Institutul 

National pentru Administrație (INA) din România și Institutul National pentru Administrație 

Publică spaniol (INAP). De asemenea, au avut loc și consultări la nivel de secretar de stat (24 

octombrie).  

În 2018 dialogul cu Portugalia a fost intensificat prin vizita oficială a prim-ministrului RO 

la Lisabona (5-7 iunie). Au fost semnate, în cursul acestui an, un Memorandum de colaborare 

științifică privind implementarea proiectului Extreme Light Infrastructure - Fizică Nucleară 

(ELI-NP) între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 

Horia Hulubei din România și Institutul Superior Tehnic din Portugalia; Acordul de 

cooperare între Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş și Universitatea 

Lisabona; Memorandum de Înțelegere în domeniul politicilor de sănătate între Ministerul 

Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Republica Portugheză; Memorandum de 

Colaborare științifică privind dezvoltarea aplicațiilor biologice și medicale în cadrul proiectului 

Extreme Light Infrastructure - Fizica Nucleară (ELI-NP) între Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” din România și Fundația 

Champalimaud din Portugalia, în domeniul cercetării medicale, inclusiv în domeniul noilor 

terapii împotriva cancerului; Memorandumul de  Înțelegere pentru promovarea 

antreprenorialului și cooperare economică și corporativă dintre Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, ComerțșiAntreprenoriat din România si Ministerul Economiei din Portugalia; Protocol 

de cooperare între Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT) și Asociaţia 

Antreprenorială Portugheză (AEP). 

Ministrul de externe a mai avut consultări bilaterale cu ministrul afacerilor externe, politici 

și justiție al Republicii San Marino (18-19 ianuarie), fiind prima vizită la nivel de ministru de 

externe din istoria relațiilor bilaterale.  

Activitatea Ministerului Afacerilor Externe s-a concentrat pe promovarea unor relații 

bilaterale cu Ucraina, bazate pe respectarea reciprocă a  intereselor celor două părți, o atenție 
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deosebită fiind acordată, în continuare,  problematicii drepturilor persoanelor aparținând 

minorității române.  

În continuarea dialogului privind Legea educației, adoptate în Ucraina la 5 septembrie 2017 

și pornind de la evaluarea privind efectele negative pentru învățământul în limba română din 

această țară, ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleșcanu a efectuat o vizită 

împreună cu omologul ucrainean, la Cernăuți, la 11 ianuarie 2018, cu această ocazie fiind 

abordate și alte aspecte ale colaborării bilaterale, inclusiv cea transfrontalieră. 

În luna aprilie 2018, secretarul de stat coordonator a efectuat o vizită la Kiev, prilej cu care 

au fost discutate cu autoritățile centrale ucrainene principalele problematici de pe agenda 

relațiilor bilaterale, cu accent pe necesitatea soluționării durabile a aspectelor legate de dreptul 

la învățământ în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române din Ucraina. 

Ulterior, s-a deplasat la Cernăuți pentru întrevederi cu reprezentanții comunității românești din 

localitate, fiind trecută în revistă situația exercitării drepturilor persoanelor aparținând 

minorității române din Ucraina. În luna octombrie 2018, secretarul de stat coordonator a 

efectuat o nouă vizită în regiunea Cernăuți, care a fost completată cu o deplasare în regiunea 

Transcarpatia. 

La 10-11 decembrie 2018 a avut loc, la București, a VII-a sesiune a Comisiei 

interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția persoanelor aparținând 

minorităților naționale, încheiată fără semnarea unui text de protocol, ca urmare a impasului 

negocierilor dintre cele două Părți.  

MAEa susținut activitatea ministerelor de linie pentru avansarea relațiilor bilaterale 

româno-ucrainene în diverse domenii, printre care transporturi și turism. 

Pe relația cu Turcia, la 11 septembrie 2018 a avut loc întrevederea bilaterală a ministrului 

afacerilor externe al României cu omologul turc în marja reuniunii trilaterale România-Polonia-

Turcia.  

Consultările trilaterale au reconfirmat preocuparea celor trei state cu privire la deteriorarea 

climatului de securitate în vecinătatea estică și sudică a NATO. Cooperarea în acest format 

poate reprezenta o pârghie de sprijin pentru acțiuni în domeniile întăririi capacității aliate de 

apărare și descurajare, proiectarea stabilitățiișisusținerea eforturilor internaționale de combatere 

a terorismului. 

La 15 octombrie a avut loc vizita oficială la Ankara a prim-ministrului României, care a 

dus la relansarea dialogului politic și a creat premisele pentru accelerarea cooperării sectoriale.  

Pe relaţia cu Canada, MAE s-a axat asupra asigurării sustenabilității liberalizării vizelor. 

Având în vedere presiunile evocate de partenerii canadieni asupra sistemului canadian de azil 

urmare liberalizării cu partea română, în ianuarie 2018 a fost instituit un grup de lucru 

interinstituțional, în coordonarea MAE-MAI, cu frecvență minim lunară. S-au desfășurat opt 

astfel de reuniuni, fiind inițiate o serie de măsuri care au condus la diminuarea unor factori ce 

pun presiune pe sustenabilitatea liberalizării vizelor. Au avut loc contacte diplomatice aproape 

permanent cu partea canadiană pe acest dosar. 

Ministerul Afacerilor Externe a acordat o importanță specială promovării de noi relații 

aprofundate cu state din Asia, demarând acțiuni în contextul vizitelor sau participărilor la 

evenimente internaționale cu participarea înalților demnitari români. S-a acordat o importanță 

sporită intensificării dialogului politico-diplomatic cu statele din Asia de Sud-Est și Asia de 

Sud, inclusiv în cadrul obiectivului României de recâștigare a unor piețe tradiționale și de 

creștere a profilului politic în cadrul UE. 
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În cadrul Parteneriatului cu R. Coreea (nivel de Parteneriat Strategic), au continuat 

eforturile pentru aprofundarea cooperării în planul dialogului politic și al relațiilor economice. 

În perioada 10-13 octombrie 2018, a avut loc vizita în România a Președintelui Adunării 

Naționale a R. Coreea, urmată, în perioada 22-24 noiembrie 2018, de vizita în R. Coreea a 

ministrului afacerilor externe, dl. Teodor Meleșcanu, și a ministrului pentru mediul de afaceri, 

comerț și antreprenorial, dl. Radu-Ștefan Oprea. Vice-ministrul pentru afaceri interne al R. 

Coreea a participat la Korea-Romania E-Government Cooperation Forum (București, 28 

septembrie 2018). La 17 septembrie 2018, a avut loc la Seoul, o rundă de consultări pe linia 

MAE, la nivel de director general. Directorul general RoAid a efectuat vizite de lucru la Seoul, 

în perioada 19-24 iunie 2018 și 19-27 septembrie 2018.  

Ministerul afacerilor externe a continuat demersurile pentru consolidarea și substanțierea 

relațiilor cu India în linia Parteneriatului Extins, urmărind impulsionarea dialogului politic în 

contextul marcării a 70 de ani de relații diplomatice și 5 ani de la instituirea Parteneriatului 

Extins, inclusiv prin diversificarea componentei economice a relațiilor bilaterale. În acest sens, 

a avut loc, în luna septembrie 2018, vizita în România a vice-președintelui Indiei (acțiune 

organizată de MAE român). De asemenea, MAE a acționat în sensul perfectării unei vizite a 

prim-ministrului României în India. 

În ceea ce priveșterelația cu R.P. Chineză, Ministerul afacerilor externe a întreprins 

demersuri pentru întărirea substanței Parteneriatului amplu de prietenie și colaborare cu 

China, cu accent pe dimensiunea economică – investiții și comerț, pornind de la obiectivul 

echilibrării balanței comerciale bilaterale. S-a reactivat Comitetul interministerial pentru 

proiectele de cooperare economică, a fost asigurată reprezentarea României la Conferința 

Ministerială pentru Promovare Economică și Comercială a țărilor din Europa Centrală și de Est 

și China (iunie 2018) și a avut loc vizita în România a domnului Guo Shengkun, membru al 

Biroului Politic al Comitetului Central al PCC și secretar al Comisiei Centrale de Afaceri 

Politice și Juridice, emisar special pentru un dialog pe teme de afaceri interne și securitate 

națională al Președintelui R.P Chineze. 

Dialogul politico-diplomatic dintre România și R. P. Chineză la nivel înalt a cunoscut o 

dinamică sporită în anul 2018, având loc  vizitele în România ale unor înalți demnitari chinezi: 

dl. Guo Shengkun, membru al Biroului Politic al PCC și secretar al Comisiei de Afaceri Juridice 

și Politice, în perioada 27-28 aprilie 2018, dl. Cao Jianming, vicepreședinte al Comitetului 

Central al Congresului Național al Poporului, în perioada 20-22 mai 2018, dna. Shen Yueyue, 

vicepreședinte al Comitetului Permanent al Congresului Național al Poporului Chinez și 

Președinte al Federației Femeilor din R.P. Chineză, la 17 septembrie 2018, și dl. Wang Chao, 

ministrul adjunct al afacerilor externe. Prim-miniștrii celor două state au avut o întrevedere 

bilaterală în marja Summit-ului marja Summit-ului 16+1/Europa Centrală și de Est-R. P. 

Chineză (Sofia, 8 iulie 2018). Totodată, au fost inițiate demersuri pentru marcarea în 2019 a 70 

de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale și 15 ani de la lansarea Parteneriatului 

amplu de prietenie și colaborare. 

Pe relația cu Japonia vizita premierului japonez din ianuarie 2018 a consolidat premisele 

ridicării relațiilor bilaterale la rang de parteneriat strategic, având ca piloni relațiile 

economice și cooperarea în sfera apărării și securității. Cu prilejul vizitei, premierul nipon a 

anunțat permanentizarea scutirii de vize turistice pentru cetățenii români. În luna iulie 2018, au 

avut loc consultări cu reprezentanții parlamentului nipon. De asemenea,  a avut loc lansarea 

procesului de consultare MAE - MApN din România și Japonia, la nivel de director, în vederea 

discutării principalelor repere ale parteneriatului strategic. 

Au avut loc consultări politico-diplomatice pe linia MAE, la nivel de director 

general/Departamentul Afaceri Globale (30 aprilie 2018/ București, 13 septembrie 
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2018/Tokyo), pe problematica bilaterală, regională și multilaterală, respectiv la nivel de 

director/Direcția Asia Pacific (16 noiembrie 2018), dedicate viitorului Parteneriat Strategic 

între România și Japonia. Lista de contacte bilaterale a mai inclus întrevederea ministrului 

afacerilor externe, cu omologii din Japonia, în marja Reuniunii Ministeriale a OCDE (Paris, 30-

31 mai 2018) și Forumul Internațional de la Doha (15-16 decembrie 2018).  

În relația cu Singapore, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice 

a participat la conferința de securitate Shangri-La Dialogue (Singapore, 1-3 iunie 2018). În 

marja acestei participări, a avut întrevederi, cu viceprim-ministrul singaporez, coordonator 

pentru securitate națională, și cu ministrul afacerilor externe singaporez. 

În perioada 17-20 iulie 2018 a avut loc vizita de lucru în România a ministrului de stat la 

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării din Singapore. 

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut o 

întrevedere bilaterală cu ministrul comerțului și industriei din Singapore, în marja Summit-ului 

Alianței Pacificului (Puerto Vallarta, iulie 2018). De asemenea, la Forumul Bloomberg, a avut 

o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru securitate națională, Chee Hen Teo. 

În relațiile cu Australia și Noua Zeelandă, reuniunea ministerială OCDE (Paris) a oferit 

prilejul unei întrevederi bilaterale a miniștrilor afacerilor externe din România și Noua 

Zeelandă.  

În marja participării la reuniunea Procesului Aqaba (Haga, 4-5 noiembrie 2018), ministrul 

afacerilor externe a avut o întrevedere bilaterală cu șeful delegației Australiei. 

În perioada 18-19 septembrie 2018 a avut loc vizita la București a sub-secretarului de stat 

în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Noua Zeelandă, prilej cu care a avut loc o 

rundă de consultări pe linia MAE la nivel de secretar de stat. 

În contextul aniversării a 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și 

Australia, în perioada 8-13 octombrie 2018, a avut loc vizita în România a unei delegații 

parlamentare din Australia, care a avut întrevederi cu prim-ministrul României și cu ministrul 

afacerilor externe al României. MAE a organizat o expoziție aniversară legată de cooperarea 

româno-australiană în Antarctica.  

 Intensificarea implicării pozitive și active a României, atât în plan bilateral, dar și prin 

proiecte cu vocație europeană și regională, în Balcanii de Vest (prin susținerea, în cadrul 

UE și prin expertiză acordată în plan bilateral, a perspectivei europene a statelor din 

această regiune) și cu precădere în Vecinătatea Estică – zona extinsă a Mării Negre, în 

Caucazul de Sud și Asia Centrală 

 

Regiunea Balcanilor de Vest  

În 2018, dialogul politic cu statele din Balcani de Vest s-a intensificat și a permis 

reafirmarea angajamentului acordării de sprijin politic și tehnic pentru parcursul european și 

euro-atlantic al statelor interesate, inclusiv în contextul pregătirii pentru PreședințiaRomâniei a 

Consiliului UE.  

În Serbia, acest obiectiv a fost promovat grație contactelor bilaterale active, care au debutat 

cu vizita oficială a președintelui Aleksandar Vučić la București (8 martie) și au continuat cu 

consultările la nivel înalt în alte formate extinse de cooperare (reuniuni cvadrilaterale). În plus, 

la 9 octombrie a avut loc întrevederea ministrului Teodor Meleșcanu cu viceprim-ministrul și 

ministrul afacerilor externe, Ivica Dačić, în marja conferinței ”Security Challenges in the 

Balkans”. Ministrul Teodor Meleșcanu a vizitat Serbia, la 26 decembrie, și a avut convorbiri cu 
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Președintele Alexandar Vučić, Președintele Adunării Naționale, Maja Gojković, Premierul Ana 

Brnabić și omologul Ivica Dačić. Dialogul bilateral intens a prilejuit reiterarea obiectivului 

acordării de sprijin pentru parcursul european al Serbiei, inclusiv în contextul pregătirii pentru 

Președinția României a Consiliului UE. Partea sârbă a nominalizat în martie 2018 co-

președintele  Comisiei mixte Romania – Serbia privind protecția minorităților naționale. În 

perioada 18-19 septembrie 2018 a avut loc la Belgrad întrevederea dintre co-președintele părții 

române al Comisiei cu omologul sârb, pentru a stabili pașii concreți cu privirea la reluarea 

dialogului în acest format și organizarea unei noi sesiuni plenare.  

Anul 2018 a adus revigorarea dialogului la nivel înalt cu Albania prin reuniunea prim-

miniștrilor Viorica Dăncilă și Edi Rama la 6 iulie 2018, la Sofia, în marja Summit-ului China-

Europa Centrală și de Est. În cadrul reuniunii, cei doi prim-miniștri au agreat dezvoltarea 

bunelor relații bilaterale existente, cu accent pe consolidarea cooperării la nivel sectorial, prin 

prisma cooperării în domenii cu relevanță pentru dialogul UE - Albania, cât și pentru 

consolidarea cooperării economice. România a reconfirmat sprijinul pentru începerea 

negocierilor de aderare a Albaniei la UE.  Au fost convenite acțiuni comune pentru creșterea 

cooperării economice, implementarea acestora debutând cu organizarea celei de-a 9-a sesiuni a 

Comitetului Mixt interguvernamental pentru cooperarea economică, științifică și tehnică și a 

unui forum de afaceri la 8-9 noiembrie, la Tirana.   

Pe relația cu Republica Macedonia a fost intensificat dialogul la nivel înalt, materializat 

prin vizita oficială la Skopje a premierului român, Viorica Dăncilă, la 27 iulie 2018, la invitația 

prim-ministrului Zoran Zaev (din delegație a făcut parte și ministrul Teodor Meleșcanu), 

întrevedere bilaterală a prim-miniștrilor la Sofia, 7 iulie 2018;  întâlnirea miniștrilor afacerilor 

externe T. Meleșcanu și N. Dimitrov în marja ministerialei NATO, la 6 decembrie 2018 și la 

28 mai, 2018, în marja CAE; vizita oficială la Skopje a ministrului delegat pentru afaceri 

europene, George Ciambala invitația vicepremierului pentru afaceri europene Bujar Osmani, la 

18 decembrie 2018; reuniunea bilaterală la nivel de secretari de stat din Ministerele Afacerilor 

Externe, George Ciamba și Andrei Zhernovschi, în marja Conferinței anuale a OSCE cu 

Partenerii Mediteraneeni de Cooperare (Malaga, 25-26 octombrie 2018). Oficialii români au 

transmis felicitări pentru curajoasa decizie a coaliției guvernamentale de a semna Acordul de la 

Prespa și susținerea pentru parcursul european și euro-atlantic al R. Macedonia, pe lângă 

încurajarea de a continua procesul de reforme.  

În 2018, a fost intensificat dialogul politico-diplomatic la nivel de lucru cu Bosnia și 

Herțegovina reflectat prin schimburi de vizite și consultări politice în ambele capitale, cu 

accent pe perspectiva avansării acestui stat pe parcursul european și euro-atlantic.  

A fost consolidat cadrul juridic sectorial. Cooperarea bilaterală a cunoscut un trend 

ascendent și pe dosare de interes regional, respectiv preluarea și exercitarea mandatului de PiE 

SEECP de către Sarajevo începând cu luna mai 2018. A fost facilitată participarea actorilor 

economici la târguri, expoziții și alte manifestări cu caracter economic și au fost realizate 

înfrățiri între unitățile teritorial administrative din cele două state. 

Anul 2018 a reprezentat un moment marcant în relația bilaterală cu Muntenegru, fiind 

desfășurate trei vizite oficiale la nivel înalt: vizita oficială a ministrului de externe 

muntenegrean, Srđan Darmanović, la București (5 iunie 2018), vizita oficială a Prim-

ministrului României, Viorica Dăncilă, în Muntenegru, desfășurară în perioada 25- 26 iulie 

2018– aceasta fiind prima vizită a unui premier român la Podgorița, de la redobândirea 

independenței de către Muntenegru  și vizita oficială a președintelui Parlamentului din 

Muntenegru, Ivan Brajović, la București (10-11 decembrie 2018). Convorbirile au permis 

analizarea și identificarea oportunităților de dezvoltare a cooperării bilaterale.  
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Implicarea regională a României a fost sprijinită de MAE prin realizarea reuniunii la nivel 

înalt (șefi de guvern/șefi de stat) între România, Bulgaria, Serbia și Grecia, desfășurată la 

București, pe 24 aprilie 2018. Inițiativa acestui format a luat naștere în  2017,  prin extinderea 

„formatului Craiova” (România-Bulgaria-Serbia la nivel de premier).  

În formatul cvadrilateral România-Bulgaria-Grecia-Serbia, înalții oficiali ai celor patru state 

s-au reunit de cinci ori până în prezent: la Varna, în marja ședinței comune a guvernelor român 

și bulgar (3 octombrie 2017), la Belgrad (8-9 decembrie 2017), la București (24 aprilie 2018), 

la Salonic (4 iulie 2018) și din nou la Belgrad (21 decembrie 2018). Discuțiile s-au axat pe 

proiectele de interconectare și infrastructură - rețelele de conducte de gaze naturale, căi ferate 

și autostrăzi, dar și pe susținerea parcursului european al Balcanilor de Vest, în special cel al 

Serbiei.  

În luna mai 2018 a avut loc trilaterala la nivel de președinte RO-BG-AT, la Ruse, si s-au 

desfășurat întrevederi bilaterale în marjă cu președinții BG și AT. 

România a găzduit cea de-a X-a reuniune a Trilateralei România – Bulgaria – Grecia 

în luna martie 2018, la nivel de miniștri ai afacerilor externe. Formatul, susținut și promovat 

puternic de partea română, este unul de succes, care oferă oportunitatea abordării concertate a 

unor teme de interes deosebit pentru cele trei state implicate. La finalul întâlnirii, a fost difuzată 

o declarație comună a celor trei miniștri de externe, care sintetizează pozițiile celor trei state pe 

dosarele principale de pe agenda europeană și regională. 

De asemenea, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic 

a participat, în luna martie 2018, la lucrările celei de-a treia ediții a Forumului Economic Delphi, 

desfășurat în R. Elenă, la Delphi, prilej cu care a prezentat perspectiva României asupra 

evoluțiilor din Balcanii de Vest/regiune, în contextul publicării recente (februarie 2018), a 

Comunicării Comisiei Europene privind Extinderea UE în Balcanii de Vest și al procesului de 

pregătire a Președinției României la Consiliului UE în semestrul I 2019.  

Totodată, în cadrul participării la formatele de cooperare regională,MAE a acționat pentru 

identificarea unei soluții privind viitoarele Președinții SEECP, precum și pentru conturarea unui 

consens privind viitorul Secretar general al Consiliului de Cooperare Regională. 

MAE a organizat participarea în luna iunie 2018 în Tirana la a doua ediție a reuniunii 

Balcanii de Vest din cadrul Procesului Aqaba. În luna aprilie 2018, România a participat cu o 

delegație condusă de secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale și Strategice în Spatiul 

Euroatlantic la reuniunea ministerială și la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de 

Sud-Est. 

 

 

 

 

Vecinătatea Estică – zona extinsă a Mării Negre, în Caucazul de Sud și Asia Centrală 

România a participat activ, prin reprezentanții MAE, alături de cei ai ministerelor de linie, 

la funcționarea noii arhitecturii multilaterale a Parteneriatului Estic. 

De asemenea au avut loc demersuri în cadrul Trio-ului de Președinții ale Consiliului UE 

România-Finlanda-Croația pentru promovarea obiectivului consolidării Parteneriatului Estic în 

cadrul primului proiect de program al Trio-ului de Președinții. 

În luna iulie 2018 a avut loc la București vizita reprezentantului special UE pentru Asia 

Centrală, care a prilejuit consultări cu privire la stadiul și perspectivele principalelor evoluții 

în cele cinci state central-asiatice, respectiv a potențialului de dezvoltare regională și în format 

UE-Asia Centrală, în condițiile în care, conform calendarului preliminar, viitoarea Strategie UE 
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pentru Asia Centrală va fi adoptată pe perioada Președinției Rotative a României a Consiliului 

UE. 

În relațiile cu statele sud-caucaziene (Armenia, Azerbaidjan și Georgia) în luna martie 

2018, au avut loc la Baku şi Tibilisi vizitele oficiale a VPM pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României unde România a participat la ceremoniile pentru 

aniversarea centenarului primei republici democrate georgiene.  

În planul dialogului periodic pe linia ministerelor de externe, s-au desfășurat, la București, 

runde de consultări bilaterale la nivel de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și 

relații multilaterale la nivel global cu omologul georgian (19 aprilie 2018) și cel azer (4 

septembrie 2018), respectiv s-a urmărit organizarea unei runde de consultări de același nivel și 

cu partea armeană, în continuarea celor de lucru din luna iulie 2018. 

În relația cu Georgia, MAEs-a implicat în organizarea vizitei la București a ministrului 

georgian al apărării (31 ianuarie 2018) și a Șefului Administrației Prezidențiale de la Tbilisi, 

însoțit de consilierul prezidențial pentru politică externă (22-23 februarie 2018). 

De asemenea s-a organizat vizita la Tbilisi a Prim-Ministrului României (iulie 2018), în 

contextul participării la Summit-ul Open Government Partnership. În luna iunie 2018 a avut 

loc, la București, cea de a doua sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare 

economică și tehnico-științifică România-Georgia.  

În relația cu R. Tadjikistan, au fost organizate, pentru prima dată, la București, în luna 

aprilie 2018, consultări bilaterale la nivelul conducerii MAE, la care au fost identificate 

modalități concrete de dezvoltare a cooperării: instituirea mecanismului Comisiei Mixte 

Interguvernamentale, încheierea de acorduri de cooperare sectorială, încurajarea contactelor 

inter-umane. 

A avut loc o runda de consultări cu Kârgâzstanul, cu caracter de premieră pentru perioada 

post-stabilire de relații diplomatice și se află în proces de negociere un document concret de 

dezvoltare a cooperării similar cu cel incheiat cu Tadjikistan. 

În conformitate cu politica UE de angajament cu R. Belarus și în continuarea acțiunilor din 

2017, au avut loc consultări bilaterale la nivel de secretar de stat coordonator (13-14 iunie 2018, 

Minsk). 

Pe relația cu Turkmenistan, a fost aprofundat dialogul politico-diplomatic pe teme de 

interes comun: coridorul de transport mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică; evoluții în 

regiunea Asiei Centrale, inclusiv Afganistan;  modalități de optimizare a interacțiunii 

Turkmenistanului cu UE. În luna aprilie 2018, la Așhabad, a avut loc cea de VII-a sesiune a 

Comisiei Mixte interguvernamentale de cooperare economico-comercială și tehnico-științifică. 

În perioada 2-4 iulie 2018, ministrul afacerilor externe a realizat o vizită oficială la Așhabad. 

În acest context, demnitarul român a avut întrevederi cu președintele Turkmenistanului, cu 

speaker-ul Parlamentului, cu viceprim-ministrul și ministrul transporturilor. Acestea au prilejuit 

un dialog politic substanțial, consolidat prin consultări politice bilaterale pe linia MAE, la nivel 

de secretar de stat, derulate la București, în luna noiembrie 2018. A fost semnat un nou Plan de 

acțiune între MAE român și MAE turkmen pentru perioada 2019-2020. Desfășurarea la 

Așhabad, în luna iulie 2018, a Târgului educațional Studiază în România! a avut caracter de 

premieră, ceea ce a favorizat consolidarea poziției Turkmenistanului ca statul central-asiatic cu 

numărul cel mai ridicat de studenți școlarizați în România.  

Palierul care a evidențiat net R. Kazahstan între partenerii regionali ai României a fost cel 

economic. Dialogul bilateral a fost consolidat, pe linie MAE, prin o nouă rundă de consultări 

bilaterale anuale cu ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Kazahstan (București, 
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17  decembrie 2018). Cu această ocazie, a fost semnat un nou Plan de acțiune între MAE român 

și MAE kazah pentru anii 2019-2020.  Dimensiunea people to people a cunoscut o dinamică 

ascendentă. Reprezentativă în acest sens a fost activitatea Lectoratului de limbă, literatură și 

civilizație românească din cadrul Universității de Stat E.A. Buketov din Karaganda fiind 

singurul proiect de acest tip din Asia Centrală. Au continuat activitățile de sprijinire a  

comunității istorice românești din Kazahstan, un alt element care singularizează relația cu 

această țară în regiunea Asiei Centrale. 

S-au efectuat demersuri pentru relansarea relației cu Uzbekistanul susținute de realizarea 

unei runde de consultări la Tașkent la nivel de secretar de stat/ministru adjunct de externe și de 

perspectiva operaționalizării Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru colaborare 

economică cu Uzbekistanul. 

Pentru afirmarea unei identități regionale a Asiei Centrale, MAE a sprijinit cooperarea 

statelor regionale pe teme de interes comun, identificând ca oportunitate pentru consolidarea 

profilului regional al României implicarea în susținerea gestionării integrate a resurselor de apă 

în regiune. MAE, împreună cu Ministerul Apelor și Pădurilor, a inițiat un proiect în sprijinul 

Centrului Regional al ONU pentru Diplomație Preventivă în Asia Centrală, prin acordarea 

sumei de 25.000 USD pentru finanțarea de programe de schimb de experiență în domeniu, cu 

participarea experților români.  

Parteneriatul Estic 

În cadrul inițiativei Parteneriatului Estic (PaE), participarea la reuniunea ministerială a 

miniștrilor de externe UE și din statele PaE din 15 octombrie 2018 a evidențiat principalele linii 

de acțiune la nivel UE, precum și poziția națională în acest dosar. Secretarul de stat responsabil 

a exprimat sprjinul României pentru menținerea unui ritm susținut de implementare a Agendei 

privind obiective prioritare PaE 2020, care să consolideze reziliența și să creeze beneficii reale 

pentru cetățenii din statele estice partenere. A arătat necesitatea unui cadru de cooperare 

diferențiat cu cele trei state PaE care au semnat acorduri de asociere cu UE (R. Moldova, 

Georgia și Ucraina) care să permită o mai bună integrare în spațiul comunitar.  

Pe parcursul anului 2018, reperezentanții Ministerul Afacerilor Externe au participat la 

reuniuni tehnice și consultări cu instituțiile europene în care Parteneriatul Estic a fost promovat 

ca o prioritate a Președinției României a Consiliului UE. S-au fixat astfel principalele 

evenimente cu componentă PaE care vor fi organizate în primul semestru 2019 la București și 

Bruxelles. 

 Relansarea relațiilortradiționale, cu accent pe domeniul economic, cu tarile emergente 

din Asia, America Latină şi Africa 

Asia de Sud-Est și Asia de Sud 

Ministerul Afacerilor Externe al României a acordat o importanță sporită intensificării 

dialogului politico-diplomatic cu statele din Asia de Sud-Est și Asia de Sud, inclusiv în cadrul 

obiectivului României de recâștigare a unor piețe tradiționale și de creștere a profilului politic 

în cadrul UE.  

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, doamna Ana Birchall, 

a participat la Conferința de securitate Shangri-La Dialogue (Singapore, 1-3 iunie 2018), și în 

marja acesteia a avut întrevederi bilaterale cu secretarul apărării SUA, și cu omologii din 

Thailanda, Qatar și Cambodgia, precum și cu ministrul apărării din Japonia și Marea 

Britanie. De asemenea, la 31 mai 2018, dna. Ana Birchall a avut întrevederi, în Singapore, cu 

viceprim-ministrul singaporez, coordonator pentru securitate națională, și cu ministrul 

afacerilor externe singaporez, la 31 mai 2018. Din delegație a făcut parte secretarul de stat 
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pentru afaceri bilaterale globale, doamna Monica Gheorghiță. Totodată, Viceprim-ministrul 

Ana Birchall a participat la conferința Bloomberg Economy Forum (5-7 noiembrie 2018, 

Singapore), prilej cu care a avut întrevederi bilaterale cu vicepreședintele Asian Infrastructure 

Investment Bank, Sir Danny Alexander, viceprim-ministrul singaporez (Tharman 

Shanmugaratnam), ministrul educației singaporez, și cu ministrul afacerilor externe din 

Bangladesh. 

În perioada 1-2 noiembrie 2018 a avut loc vizita în România a secretarului general al 

Ministerului Afacerilor Externe al Malaysiei. În perioada 24-30 noiembrie 2018, a avut loc 

vizita în Malaysia a domnului senator Titus Corlățean, în calitate de Emisar Special al Prim-

ministrului, însărcinat cu întreprinderea unor demersuri la nivel politico-diplomatic în favoarea 

cetățenilor români condamnați sau pasibili de condamnare la pedeapsa capitală în Malaysia, 

împreună cu o delegație din MAE.  

La 8 august 2018, directorul general, Departamentul Afaceri Globale, a primit vizita la 

MAE a delegației National Resilience Institute din Indonezia, cu ocazia vizitei de documentare 

în România a acesteia. În perioada 28-29 noiembrie 2018, MAE/Direcția Asia Pacific a facilitat 

organizarea primei sesiuni a Grupului de Lucru în domeniul comerțului, industriei și 

investițiilor cu R. Indonezia, la nivel de director MAE, la București, cu sprijinul Camerei de 

Comerț și Industrie a României. 

În luna mai 2018 a avut loc vizita în România a vicepreședintelui Adunării Naționale a R. 

S. Vietnam, iar în perioada 5-6 iulie 2018 a avut loc vizita oficială în România a viceprim-

ministrului și ministrului afacerilor externe din R. S. Vietnam.  

La 13 decembrie 2018 a avut loc vizita la București a viceprim-ministrului și ministru al 

afacerilor externe și cooperării internaționale din Regatul Cambodgiei, la invitația ministrului 

afacerilor externe român.  

În perioada 5-7 august 2018, MAE a organizat programul vizitei în România a ministrului 

pentru industrii primare și bunăstare socială din R. D. S. Sri Lanka, respectiv a ministrului 

adjunct pentru dezvoltarea industriilor petroliere din R. D. S. Sri Lanka, oficialii fiind primiți 

inclusiv de ministrul afacerilor externe, domnul Teodor Meleșcanu. În perioada 28-29 

septembrie 2018, în marja celei de-a 73-a Adunări Generale a ONU, ministrul afacerilor externe 

al României a avut întrevederi cu omologii din R. D. S. Sri Lanka și R. P. D. Laos. 

România a fost, și în anul 2018, unul dintre principalii contributori în cadrul Misiunii 

Resolute Support a NATO, din Afganistan, iar Ministerul Afacerilor Externe a continuat 

eforturile de creștere a profilului României în Afganistan inclusiv pe palier civil.  

Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale din MAE și Reprezentant Special pentru 

Afganistan al României, dna. Monica Gheorghiță, a participat la Conferința Ministerială de la 

Geneva privind Afganistanul (27-28 noiembrie 2018) și a avut întrevederi bilaterale cu 

ministrul afacerilor externe al R. I. Afganistan, Salahuddin Rabbani, cu subsecretarul adjunct 

principal din cadrul Departamentului de Stat al SUA, ambasadorul Alice Wells, şi cu 

reprezentantul special pentru Afganistan al Republicii Federale Germane, ambasadorul Markus 

Potzel. De asemenea, Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale din MAE și 

Reprezentant Special pentru Afganistan al României, dna. Monica Gheorghiță, a efectuat 

împreună cu directorul Direcției Asia Pacific, o vizită de lucru la Bruxelles, la 20 noiembrie 

2018, pentru convorbiri cu Reprezentantul Special al UE pentru Afganistan, directorul general 

pentru Asia Pacific din cadrul SEAE, dl. Roland Kobia. 

MAE/Direcția Asia Pacific și Direcția Orientul Mijlociu și Africa au contribuit la 

participarea ministrului apărării naționale al României, la reuniunea Procesului Aqaba 

(Iordania, 28-29 aprilie 2018). 
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A continuat participarea activă a României în cadrul ASEM și ASEF, platforme de dialog 

care promovează legături mai strânse între Europa și Asia. România a găzduit în premieră, la 

București, în perioada 5-9 iunie 2018, cea de-a 38-a reuniune a Consiliului Guvernatorilor 

ASEF, evenimentul fiind organizat de Ministerul Afacerilor Externe român/Direcția Asia 

Pacific. România a participat la nivel de Înalt Oficial ASEM la reuniunile SOM ASEM (Zurich, 

3-4 mai 2018, Viena 28-29  iunie 2018, Tokyo 13-14 septembrie 2017, și Bruxelles,  15-17 

octombrie 2018). 

În cadrul eforturilor de promovare a candidaturii României la Consiliul de Securitate al 

ONU, ca membru nepermanent, pentru mandatul 2020-2021 (alegeri la New York, în luna iunie 

2019), au fost organizate turneele regionale ale Reprezentantului cu Însărcinări Speciale pentru 

promovarea candidaturii României la CS ONU, doamna Daniela Gîtman, în perioada 24 aprilie-

3 iunie 2018, în Pacificul de Sud (Australia, Noua Zeelandă, Nauru, Kiribati, Fiji, Samoa, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Insulele Solomon, Papua Noua Guinee, Insulele Marshall, 

Micronezia și Palau), respectiv în perioada în perioada 27 octombrie - 20 noiembrie 2018, în 

Nepal, Bhutan, Thailanda, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste și Maldive. 

În aceeași logică au fost stabilite relații diplomatice între România și, respectiv statul Palau 

(16 februarie 2018), R. Vanuatu (31 mai 2018) și R. Kiribati (9 iulie 2018).  

În egală măsură, dialogul politico-diplomatic cu statele mai sus-menționate a cunoscut o 

dinamică nouă și o impulsionare în ceea ce privește nivelul dialogului.  

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, dna. 

Ana Birchall, a participat la Apia, în perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2018, la reuniunea 

regională Small Island Developing States Accelerated Modalities of Action (Samoa Pathway), 

și a avut întrevederi bilaterale cu delegațiile din Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Kiribati, 

Insulele Marshall, Micronezia, Insulele Solomon, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu și Vanuatu.  

America Latină şi Caraibi 

În luna mai a avut loc, în premieră, participarea României la Reuniunea Consiliului Afaceri 

Externe si Comunitare (COFCOR) al statelor membre ale CARICOM, la Nassau/ Bahamas. 

Vice-prim ministrul român a avut o intervenție în plen și 15 intalniri bilaterale separate cu 

Secretarul General al CARICOM si miniștrii de externe ai tuturor celor 14 state membre 

CARICOM 

Anul 2018 a avut o dinamică fără precedent în relațiile României cu ţările din America 

Latină şi Caraibi, agenda diplomatică incluzând contacte político-diplomatice de nivel cu 26 

din cele 33 de state membre ale CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane şi 

Caraibiene). 

Demersurile diplomatice în această regiune au vizat, pe de o parte, consolidarea și 

diversificarea cooperării cu statele latino-americane și, pe de altă parte, construirea unei relatii 

pe termen lung cu statele caraibiene, în contextul exercitării PRES RO UE şi al promovării 

candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent al CSONU. 

Au fost organizate și au fost pregătite dosarele aferente următoarelor acțiuni principale: 

Vizita ministrului afacerilor externe al Honduras la București (mai 2018); întâlnirile 

bilaterale ale ministrului român al afacerilor externe cu omologii din Argentina şi Paraguay, 

în marja Consiliului Ministerial al OCDE (Paris, 31 mai 2018), cu miniştrii afacerilor externe 

ai Chile, Columbia, Ecuador, Peru şi Uruguay, în marja Reuniunii Ministeriale UE-CELAC 

(Bruxelles, 16-17 iulie 2018), precum şi cu noul ministru de externe al Columbiei, în marja 

AGONU (New York, septembrie 2018). 
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De asemenea, au fost pregătite dosarele întâlnirilor bilaterale ale viceprim-ministrului 

pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României cu miniștrii de externe ai 

Columbiei, Mexicului, vice-miniștrii Argentinei şi Republicii Panama, în contextul 

participării la reuniunea Consiliului Miniştrilor Alianţei Pacificului cu Statele Observatoare, în 

marja Summit-ului Alianţei Pacificului (Puerto Vallarta, 23-24 iulie 2018), respectiv cu vice-

președintele Argentinei, ministrul de externe și cel al economiei mexicani, cu ocazia participării 

la învestirea președintelui Mexicului (Ciudad de Mexico,  decembrie 2018). 

Relațiile cu statele Alianței Pacificului (Chile, Columbia, Mexic, Peru) au primit un 

impuls substanțial prin participarea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor 

strategice ale României la reuniunea Consiliului MiniștrilorAlianței Pacificului cu Statele 

Observatoare, în marja Summit-ului Alianței Pacificului (Puerto Vallarta, 23-24 iulie 2018), cu 

prezentarea unei propuneri de cooperare din partea Portului Constanța si participarea 

șefuluidiplomației române la micul dejun de lucru UE 28 - Alianța Pacificului, în marja 

Reuniunii Ministeriale UE-CELAC (Bruxelles, iulie 2018) 

A fost eficientizată reprezentarea diplomatică a României în regiune Caraibi, prin stabilirea 

de relatii diplomatice cu Antigua şi Barbuda (New York, aprilie 2018) şi acreditarea de 

ambasadori nerezidenți, până în acest moment, în Dominica, Jamaica, Saint Kitts şi Nevis şi 

Surinam. Au avut loc întâlniri bilaterale ale ministrului afacerilor externe cu omologii din 

Jamaica, președinte în exercițiu al CARICOM, în marja Reuniunii Ministeriale UE-CELAC 

(Bruxelles, 16-17 iulie 2018), respectiv din Antigua și Barbuda, Dominica, în marja AG ONU 

(New York, septembrie 2018); participarea secretarului general al MAE la Consiliul Ministerial 

Comun UE-ACP (Lome/Togo) şi întâlnirile bilaterale cu ministrul afacerilor externe al Belize 

și șefuldelegației Republicii Dominicane (31 mai – 2 iunie 2018). 

Evidențiem participarea, pentru prima dată, a României la Reuniunea Consiliului Relatii 

Externe și Comunitare (COFCOR) al statelor caraibiene (Nassau/ Bahamas, 7-8 mai 2018), 

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României prezentând 

strategia României pentru construirea unei relatii pe termen lung cu regiunea. Cu această ocazie, 

Ana Birchall a avut 15 întâlniri bilaterale, cu secretarul general al CARICOM, miniștrii 

afacerilor externe ai tuturor celor 14 state membre CARICOM. În marja AG ONU (New York, 

septembrie 2018), viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 

României  a avut o nouă întâlnire bilaterală cu ministrul de externe al Guyanei.  

De asemenea, a fost organizat turneul de consultări politice pe linia MAE, în premieră, la 

nivel de secretar general al MAE, în Belize şi Jamaica (10-17 octombrie 2018), prilej cu care 

au fost semnate Memorandumuri de Înțelegere privind cooperarea pe linia MAE cu Antigua şi 

Barbuda, Dominica, Guyana şi Jamaica. 

A fost acordat un sprijin însemnat celorlalte instituții implicate (RoAid, IDR, MAI/ IGPR, 

DSU) în organizarea primelor programe de asistență tehnică românești pentru regiunea 

Caraibilor respectiv programul de pregătire pentru diplomați africani și caraibieni 

ForeignDiplo2018 (București, septembrie 2018), seminarul de pregătire a polițiștilor caraibieni 

în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor informatice cu mijloace de plată electronice 

(Spanish Town/ Jamaica, octombrie 2018) si seminarul de pregătire a experților caraibieni 

privind managementul situaţiilor de urgență în domeniul reducerii riscului la dezastre 

(Bucureşti, 3-7 decembrie 2018). 

Dialogul bi-regional UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane şi 

Caraibiene) 

Participarea ministrului afacerilor externe la Reuniunea Ministerială UE-CELAC 

(Bruxelles,  iulie 2018) a constituit un prilej pentru a reafirma poziția României pe teme 
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importante ale agendei globale cum ar fi: multilateralismul și întărirea cooperării dintre cele 

două regiuni în cadrul forurilor globale, implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă și colaborarea pentru configurarea unor economii inclusive și sustenabile, comerțul, 

investițiile și productivitatea.  

Ministrul român al afacerilor externe a susținut o alocuțiune pe tema schimbărilor 

climatice, subliniind necesitatea ca toate țările, indiferent de mărime și de putere economică, să 

conștientizeze urgența asumării unor politici curajoase și coordonate pentru reducerea riscurilor 

și pentru implementarea eficientă a prevederilor Acordului de la Paris, să manifeste deschidere 

și flexibilitate la următoarele reuniuni din pregătirea COP 24. A fost reafirmat angajamentul 

României în eforturile de consolidare a multilateralismului, într-un context internațional din ce 

în ce mai complex și competitiv, și de sprijinire a modalităților de acțiune inspirate de acesta, 

ca principal factor coagulator al intereselor globale comune, susținerea deplină pentru 

implementarea prevederilor Amendamentului de la Doha și a Acordului de la Paris, în paralel 

cu dezvoltarea de economii cu emisii reduse de carbon, dar și pentru îndeplinirea obiectivelor 

Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Impulsionarea relațiilortradiționale cu statele din Orientul Mijlociu  

Pe parcursul anului 2018, Ministerul Afacerilor Externe a continuat demersurile de 

accelerare și diversificare a raporturilor României cu statele din Orientul Mijlociu și Africa, 

plecând de la premisa că pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesară dezvoltarea treptată 

a unui dialog politic constructiv, focalizat pe elemente de complementaritate și convergență, 

bazat pe respectarea nevoilor de securitate, stabilitate și dezvoltare socio-economică ale 

ambelor părți.  

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a continuat să asigure reprezentarea României 

la evenimente internaționale destinate soluționării conflictelor din Orientul Mijlociu, care au 

contribuit la consolidarea profilului României de actor moderat. În egală măsură, a fost acordat 

sprijin delegațiilor înalților oficiali români care au participat la astfel de acțiuni.  

MAE a monitorizat implementarea măsurilor de relansare a relațiilor bilaterale româno-

irakiene agreate cu ocazia vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe al Republicii Irak la 

București (noiembrie 2017) și a asigurat reprezentarea României la Conferința Internațională 

pentru Reconstrucția și dezvoltarea Irakului, organizată la 14 februarie 2018, de către Statul 

Kuweit, în parteneriat cu Guvernul Republicii Irak. 

Pe relația cu Libia, la 15 februarie 2018 a avut loc o întrevedere a ministrului român al 

afacerilor externe cu omologul libian, Mohamed Taher Siala, aflat în vizită în România, acțiune 

urmată de vizita șefului diplomației române în Statul Libia (aprilie 2018).  

De asemenea, au fost organizate vizite oficiale ale ministrul afacerilor externe, în 

Republica Algeriană Democratică și Populară (martie-aprilie 2018), Republica Tunisiană 

(aprilie 2018) și Regatul Maroc (mai 2018). Dialogul politico-diplomatic cu partea algeriană, 

tunisiană și marocană a reconfirmat interesul comun al părților pentru consolidarea relațiilor 

bilaterale. În egală măsură, a fost reliefată necesitatea organizării Comisiilor Mixte de 

cooperare, ca mijloc de aprofundare a relațiilor economice și sectoriale. În acest sens, a fost 

demarat un amplu proces de consultare internă, cu implicarea tuturor ministerelor, pentru 

identificarea domeniilor prioritare de colaborare, precum și a unor proiecte concrete.  

În luna septembrie 2018 au avut loc vizita de lucru în România a ministrului afacerilor 

externe și cooperării internaționale al Regatului Maroc, Nasser Bourita, și întrevederea 

secretarului de stat pentru Afaceri Bilaterale Globale cu ministrul algerian pentru relația cu 

Parlamentul, Mahdjoub Bedda (6 septembrie 2018), aflat într-o vizită oficială la București, la 

invitația omologului său român. 



338 

 

Pe relația cu Palestina, șefii celor două diplomații au avut o întrevedere în marja celei de-

a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (septembrie 2018). De asemenea, la 7 septembrie 

2018 a avut loc întrevederea ministrului român al afacerilor externe cu Ahmad Majdalani, 

membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. La 14 decembrie 

2018 s-au derulat, la București, lucrările celei de-a treia reuniuni a Comitetului 

Interguvernamental româno-palestinian, ca dovadă clară a angajamentului României față de 

construcția instituțională și dezvoltarea economică a Palestinei. Co-prezidată de miniștrii 

afacerilor externe, acțiunea a beneficiat de participarea unor reprezentanți palestinieni ai 

ministerelor Culturii, Educației și Învățământului Superior, Sănătății, Afacerilor Interne, 

Economiei și Agriculturii și reprezentanți români ai ministerelor Pentru Românii De 

Pretutindeni, Culturii Și Identității Naționale, Afacerilor Interne, Sănătății, Educației Naționale, 

Economiei, pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Comunicațiilor și Societății  

În septembrie 2018, MAE a sprijinit organizarea și a pregătit dosarul întrevederii 

Președintelui României cu Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, în marja celei de-a 73-a 

sesiuni a Adunării Generale a ONU. Contactele politico-diplomatice pe linie MAE cu partea 

iordaniană au continuat atât în marja unor reuniuni internaționale (Haga, 4-5 noiembrie 2018; 

Aqaba, 8-9 decembrie 2018), cât și cu prilejul unor vizite bilaterale  (Amman, 10-11 decembrie 

2018). 

Aprofundarea relației cu Statul Israel 

Pe parcursul anului 2018 s-a urmărit menținerea unui ritm constant de contacte bilaterale, 

la toate nivelurile, înalt și de lucru, și în toate domeniile de interes reciproc, de la cel politic, la 

cel economic și sectorial. MAE a contribuit la organizarea vizitei oficiale a prim-ministrului şi 

a ministrului afacerilor externe, în Israel (aprilie 2018), a continuat demersurile diplomatice 

aferente organizării celei de-a treia ședințe comune de guvern și a acordat sprijin în realizarea 

vizitelor altor demnitari români în Statul Israel.   

Pe line MAE, au avut loc consultări politico-diplomatice în România (aprilie 2018) și în 

Statul Israel (decembrie 2018). Temele abordate s-au referit la stadiul și perspectivele relațiilor 

bilaterale, cu accent pe îndeplinirea obiectivelor de pe agenda bilaterală de contacte politico-

diplomatice. Totodată, ministrul român al afacerilor externe a avut o întrevedere, în luna mai, 

cu reprezentanții World Jewish Restitution Organisation ca parte a demersurilor de valorizare 

a relației speciale cu comunitatea cetățenilor israelieni de origine română.   

De asemenea, a fost acordată o atenție specială intensificării și diversificării relațiilor 

româno-israeliene inclusiv prin promova parteneriatul România-Israel în domeniul noilor 

tehnologii, cu accent pe sectoarele energie, agricultură sustenabilă, securitate cibernetică și 

inovații antreprenoriale pentru domenii hi-tech, în vederea dezvoltării de proiecte concrete, în 

beneficiul ambelor state. În acest context și având în vedere agenda bilaterală, MAE a propus 

crearea unui grup de lucru inter-instituțional sub coordonarea Guvernului României, în vederea 

pregătirii celei de-a treia ședințe comune de guvern și care să coordoneze punerea în practică a 

propunerilor de cooperare pe linia Parteneriatului România-Israel în domeniul noilor tehnologii. 

Tot în cursul anului 2018 au avut loc evenimente de marcare a aniversării de 70 de ani de 

relații diplomatice neîntrerupte.  

Consolidarea relațiilor și legăturilor comerciale și investiționale cu statele Consiliului 

de Cooperare al Golfului 

Pentru o mai bună promovare a intereselor economice românești s-a urmărit, și pe parcursul 

anului 2018, dezvoltarea unui dialog susținut cu privire la oportunitățile de colaborare 

bilaterală, inclusiv în ceea ce privește identificarea și promovarea unor proiecte concrete de 

cooperare. 
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La 17 aprilie 2018, a fost organizată, la București, pentru prima dată, o reuniune a 

Comitetul mixt de cooperare între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite 

(EAU), în baza unui Memorandum de Înțelegere încheiat între guvernele celor două țări în acest 

an, ale cărei lucrări au fost conduse de ministrul afacerilor externe al României, și de ministrul 

de stat pentru afaceri economice și comerciale al Emiratelor Arabe Unite. Acțiunea, moment 

de referință pentru evoluția relațiilor bilaterale economice și sectoriale din perspectiva 

inițiativelor/proiectelor lansate, s-a derulat cu participarea unor înalți reprezentanți ai 

ministerelor și agențiilor guvernamentale din cele două state, precum ai comunităților de afaceri 

și a prilejuit încheierea a șase documente juridice bilaterale. Reuniunea Comitetului a jucat un 

rol deosebit de important în pregătirea vizitei oficiale a prim-ministrului României în EAU (17-

19 octombrie 2018), în cadrul căreia a fost semnată "Declaraţia comună privind stabilirea unui 

parteneriat economic strategic între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite". 

De asemenea, MAE a pregătit vizita la București a Șeicului Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, 

reprezentantul Emirului Abu Dhabi, Regiunea de Vest (17 septembrie 2018). Tot la 17 

septembrie 2018, ministrul român al afacerilor externe, a avut o întrevedere cu Dr. Sultan 

Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice și comerciale al Emiratelor Arabe 

Unite, la București. 

O atenție deosebită a fost acordată pregătirii vizitelor prim-ministrului României în 

Kuweit, Sultanatul Oman și Qatar, la Kuweit City (20-21 octombrie 2018), Muscat (4-5 

noiembrie 2018) și Doha (6-7 noiembrie 2018), acțiuni care au avut drept obiectiv principal 

impulsionarea relațiilor bilaterale, cu accent pe dimensiunea economică, prin identificarea celor 

mai potrivite mijloace de colaborare. Șeful executivului român a fost însoțit de delegații 

constituite din factori decizionali de nivel unu sau doi din cadrul MAE și a unor ministere de 

linie din România.   

Cu prilejul vizitei în Sultanatul Oman a șefului executivului român a fost deschisă 

Ambasada României la Muscat, în baza Decretului nr. 499, semnat de Președintele României 

la 22 iunie 2018. Totodată, ministrul român al afacerilor externe a avut o întrevedere cu 

secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe din Sultanatul Oman, Sayyid Badr bin 

Hamad al Busaidi. 

Dialogul cu reprezentanții statelor Consiliului de Cooperare al Golfului a fost menținut 

și cu prilejul unor reuniuni internaționale. Astfel, în marja lucrărilor celei de-a 73-a sesiuni a 

Adunării Generale a ONU (septembrie 2018), șefului diplomației române a avut întrevederi cu 

omologii din Regatul Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Statul Kuweit, Sultanatul Oman, 

Statul Qatar, precum și cu Secretarul General al Consiliului de Cooperare a Golfului. În 

contextul participării la cea de-a treia ediție a Summit-ului Uniunea Europeană-Lumea Arabă 

„Orizonturi Comune” (Atena, 29 octombrie 2018), șeful diplomației române a avut o 

întrevedere bilaterală cu Sultan bin Saad Al-Muraikhi, ministrul de stat pentru afaceri externe 

al Statului Qatar. În marja celei de-a 14-a ediție a reuniunii internaționale ”Manama Dialogue” 

(Manama, 26-28 octombrie 2018), secretarul de stat pentru Afaceri Bilaterale Globale a avut 

consultări cu ministrul adjunct al afacerilor externe și cu subsecretarul de stat pentru afaceri 

internaționale din Regatul Bahrain, Abdulla bin Faisal bin Jabur Al Doseri, respectiv Șeicul 

Abdulla bin Ahmed bin Abdulla Al Khalifa. 

Susținerea eforturilor internaționale menite să înlăture fenomenul terorist, inclusiv în 

cadrul Coaliției globale anti-ISIL/Daesh 

MAE a continuat să asigure reprezentarea României la reuniunile Coaliției globale anti-

ISIL/Daesh, inclusiv la nivel de lucru (Kuweit, 13 februarie 2018; Bruxelles, 12 iulie 2018; 

Washington, 17 noiembrie 2018) și la reuniuni internaționale pe tema amenințărilor generate 
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de fenomenul terorist și cel al radicalizării (Haga, 4-5 noiembrie 2018; Aqaba, 8-9 decembrie 

2018). 

Implicarea prin contribuții active în procesele de soluționare a crizelor din Orientul 

Mijlociu; sprijinirea eforturilor de soluționare a dosarului sirian 

MAE a continuat să asigure reprezentarea României la Conferința donatorilor pentru 

Gaza, organizată cu scopul strângerii de fonduri pentru construirea unei stații de desalinizare a 

apei marine în Fâșia Gaza (Bruxelles, 20 martie 2018); cea de a doua Conferință internațională 

de la Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei și al Regiunii (Bruxelles, 24-25 aprilie 2018); 

Cea de-a treia Conferință ministerială privind victimele violenței motivate etnic și religios în 

Orientul Mijlociu (Bruxelles, 14 mai 2018); cea de-a 14-a ediție a reuniunii internaționale 

”Manama Dialogue” (Manama, 26-28 octombrie 2018); Cea de-a 18-a ediție a Forumul 

Internațional de la Doha ”Shaping Policy in an Interconnected World” (decembrie 2018). 

Totodată, în debutul vizitei oficiale în Libia (aprilie 2018), ministrul afacerilor externe a 

avut o întrevedere în format trilateral cu Mohamed Taher Siala, ministrul afacerilor externe al 

Libiei, și Ghassan Salamé, Reprezentant Special al SG ONU pentru Libia și șef al UNSMIL.  

Continuarea demersurilor de revigorare a relațiilor dintre România și statele din Africa 

Sub-sahariană 

In cadrul acestei teme, care reprezintă un obiectiv de politică externă a României și din 

perspectiva preluării președinției rotative a Consiliului UE, trebuie menționată participarea 

Președintelui României la Forumul economic la nivel înalt Africa – Europa (Viena, 17-18 

decembrie 2018), organizat de președinția austriacă în exercițiu a Consiliului UE. 

Participarea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 

României la Summit-ul Francofoniei de la Eravan (octombrie 2018) a ocazionat realizarea 

unor întrevederi bilaterale cu președintele interimar și președinte al Senatului din Republica 

Madagascar, precum și cu ministrul afacerilor externe din Uniunea Comorelor. De asemenea, 

în marja Women Leaders Global Forum, eveniment organizat la Reykjavik, demnitarul român 

a avut o întrevedere cu vicepreședintele Republicii Liberia. 

În luna februarie 2018, șeful diplomației române a participat, la Bruxelles, la Conferința 

Internațională la nivel înalt privind regiunea Sahel. Acest summit a urmărit consolidarea 

sprijinului politic pentru statele din gruparea G5 Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, 

Niger și Ciad), în special în ceea ce privește accelerarea procesului de pace din Mali, susținerea 

operaționalizării Forței Comune a acestei grupări, precum și promovarea unor obiective de 

dezvoltare în zone fragile și periferice ale spațiului sahelian. Ministrul de externe a evocat, între 

altele, interesul României  pentru dezvoltarea cooperării cu statele africane din această zonă. În 

context, s-a exprimat susținerea de către România a demersurilor pentru operaționalizarea 

Forței Comune G5 Sahel, pe linia angajamentelor curente ale statului roman de a participa la 

misiunile de pace desfășurate în zonă de ONU și de UE. În marja reuniunii, ministrul de externe 

a avut discuții privind dezvoltarea relațiilor bilaterale cu omologii din Maroc și Arabia Saudită.  

În marja participării ministrului român al afacerilor externe la dezbaterile generale ale celei 

de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (septembrie 2018), au avut loc întrevederi 

bilaterale cu ministrul afacerilor externe din Republica Capul Verde, precum și cu 

președintele Comisiei Uniunii Africane. Prezența șefului diplomației române la cea de-a 18-a 

ediție a Forumul Internațional de la Doha ”Shaping Policy in an Interconnected World” 

(decembrie 2018) a ocazionat o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul din Somalia.  

La București, luna martie 2018, a avut loc vizita oficială a ministrului afacerilor externe si 

integrării regionale din Republica Ghana, iar în luna iunie 2018, la invitația șefului diplomației 
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române, au fost organizate vizitele oficiale în România ale miniștrilor afacerilor externe din 

Burkina Faso, Republica Unită Tanzania și Republica Capului Verde. Cu o puternică 

componentă bilaterală, a avut loc, în august 2018, primirea de către ministrul de externe român 

a ministrului rwandez al Afacerilor Externe Cooperării și Comunității Africii de Est (în prezent 

secretar general al OIF), însoțit de ministrul gabonez al afacerilor externe, aflați în campanie 

pentru cea mai înaltă poziție a OIF. 

În septembrie 2018, ministrul român al afacerilor externe a găzduit, în marja participării la 

dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, o reuniune cu tema 

“Schimbările climatice și securitatea” la care au participat omologii din statele francofone 

africane. 

La București s-a desfășurat a XII-a Sesiune Plenară a Adunării Parlamentare a Mediteranei, 

printre obiectivele reuniunii aflându-se identificarea și soluționarea vulnerabilităților create de 

conflictele politice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, gestionarea aspectelor legate de 

migrație, combaterea noilor forme de manifestare a terorismului și crimei organizate sau 

protejarea patrimoniului cultural universal. Participând la sesiunea de deschidere a Adunării, 

ministrul afacerilor externe a arătat că România dorește să aibă un rol activ în stabilizarea zonei 

Mediteranei, a Orientului Mijlociu și vrea să se implice activ în soluționarea crizelor din 

regiune, militând însă, în același timp, pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale 

ale țărilor care sunt confruntate cu conflicte majore. 

Pe fondul accentuării fenomenului de migrație la scară globală și a implicațiilor de ordin 

securitar, MAE a reprezentat România, alături de MAI, la Întâlnirea înalților funcționari privind 

evoluțiile Planului Comun de Acțiune de la Valetta (Addis Abeba, 14-15 nov. 2018),  

La nivel internațional, MAE a asigurat participarea României la Reuniunea la nivel înalt a 

Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii şi la dezbaterea cu tema Tineret, Pace și Securitate 

din Consiliul de Securitate al ONU (New York, aprilie 2018), la Conferința Internațională 

pentru Gambia (Bruxelles, mai 2018), la Reuniunea Consiliului Miniștrilor UE-ACP (Lomé, 

mai 2018) sau la cea de a 36-a sesiune a Adunării parlamentare paritare ACP – UE, 

desfășurată la Cotonou, Republica Benin (decembrie 2018), în contextul continuării 

negocierilor pe tema viitorului acord post-Cotonou. 

MAE s-a preocupat de continuarea dialogului politico-diplomatic prin consultări cu state 

africane partenere în mod tradițional (Republica Sudan și Republica Federativă 

Democratică Etiopia – noiembrie 2018) ca și prin organizarea de schimburi de experiență și 

idei, în vederea identificării modalităților de colaborare pe spațiul african sub-saharian cu alte 

state membre UE (Spania și Olanda). 

Ca parte a demersurilor cu statele africane au fost organizate, în colaborare cu RoAid și 

Institutul Diplomatic Român, două programe de pregătire a diplomaților africani, unul adresat 

tinerilor, 2018”Foreign Diplo” și ”Cursul de reconstrucție și stabilizare post conflict” destinat 

unor experți civili și militari de înalt nivel, interesați să participe la misiuni internaționale. 

 Consolidarea dimensiunii economice a politicii externe – prin revigorarea diplomației 

economice cu accent pe promovarea în exterior a produselor şi serviciilor naționale, 

atragerea de investiții în România, dar și încurajarea unei prezențe mai consistente a 

firmelor românești pe piețele externe. 

Candidatura României la OCDE 

Au continuat eforturile susținute ale MAE în vederea promovării candidaturii României la 

OCDE, în special prin abordarea subiectului în contactele bilaterale, dar și multilaterale, cu 

principalii actorii din organizație (SUA, Franța, Germania, alte state membre) la nivel de 
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viceprim – ministru, ministru de externe, secretar de stat, coordonator național al comitetului 

pentru relația cu OCDE. 

MAE a sprijinit demersurile instituțiilor din România pentru promovarea candidaturii țării 

noastre la instrumente juridice, organisme și grupuri de lucru ale OCDE, înregistrându-se 

progrese considerabile (dobândirea statutului de participant la Development Assistance 

Committee/DAC, acceptarea primirii candidaturii la noi instrumente juridice – în domeniile 

mișcărilor invizibile de capital, liberalizării mișcărilor de capital, codurilor de liberalizare, 

principiilor guvernanței corporative, guvernării corporative a întreprinderilor de stat), remarcate 

de statele membre și Secretariatul organizației. 

Prim-ministrul României a reiterat, în februarie 2018, într-o scrisoare adresată Secretarul 

General al OCDE, angajamentul politic al României pentru obiectivul aderării la organizație. 

În luna mai 2018 prim-ministrul României a adresat două scrisori omologilor din Franța și 

Germania pentru susținerea candidaturii țării noastre la OCDE. Solicitările de sprijin au fost 

reiterate de miniștrii de linie cu ocazia întrevederilor cu omologi din state membre OCDE. 

Viceprim-ministrul român pentru parteneriate strategice a participat la conferința OCDE 

pentru S-E Europei (Paris, aprilie 2018) și a susținut candidatura României la organizație cu 

ocazia unui mare număr de vizite, primiri și întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai 

Secretariatului OCDE, cu oficiali americani și ai celorlalte state membre cu care România are 

încheiate parteneriate strategice.  

Tot în luna aprilie ministrul afacerilor externe a efectuat o vizită la sediul OCDE din Paris, 

unde s-a adresat Consiliului OCDE și a avut întâlniri cu Secretarul General al organizației și cu 

reprezentanți ai statelor membre. Ministrul afacerilor externe a fost invitat și la Conferința 

Ministerială a OCDE, la un mic dejun de lucru dedicat globalizării și atingerii obiectivelor 

Agendei 2030 (de remarcat că statele candidate nu sunt de obicei invitate la conferințele 

ministeriale, unde participarea este deschisă exclusiv membrilor). Ministrul român de externe 

a avut întrevederi cu secretarul general OCDE și omologi din statele membre. 

Coordonatorul național pentru relațiile cu OCDE a efectuat în anul 2018 mai multe vizite 

de lucru la sediul organizației din Paris,  unde a purtat discuții cu  Secretarul General OCDE și 

a avut întrevederi cu ambasadorii statelor membre și oficiali din cadrul Secretariatului.  

Ca urmare a tuturor acestor demersurilor susținute s-a obținut sprijinul Secretariatului 

OCDE și acceptul SUA pentru continuarea procesului de lărgire a organizației, într-o primă 

fază cu Argentina și România.  

Intensificarea activității de consolidare a participării României la structurile OCDE, 

acompaniată de derularea unor noi proiecte de cooperare cu organizația și de demersurile 

diplomatice susținute pentru promovarea candidaturii țării noastre la OCDE au condus la 

menținerea României pe poziția de cel mai bine pregătit candidat european și unul dintre 

favoriții la primirea invitației de demarare a negocierilor de aderare. 

Dezbaterile din Consiliul OCDE pe tema substanței și secvențialității extinderii continuă 

însă să rămână complexe, fiind amplificate de relațiile încordate și conjunctura nefavorabilă din 

economia și comerțul internațional. În acest context, diplomația română a promovat în ultima 

perioadă un mesaj mai nuanțat de promovare a candidaturii României, solicitând principalilor 

parteneri din OCDE o abordare realistă, de flexibilizare a pozițiilor și de adaptare a acestora la 

stadiul actual al discuțiilor din Consiliul OCDE, astfel încât să se reușească identificarea unui 

compromis pragmatic asupra extinderii organizației. 

Securitate energetică 
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Pe parcursul anului 2018, MAE a continuat să se implice în inițiativele europene și regionale 

care contribuie la consolidarea obiectivelor RO în domeniul energiei. În acest context, MAE a 

contribuit la organizarea și buna desfășurare a Summit-ului celor 3 Mări și a Conferinței anuale 

a cartei Internaționale a Cartei Energiei, reuniuni ce au avut loc la București în perioada 17-18 

septembrie, respectiv 26-27 noiembrie. Cele două reuniuni au subliniat profilul României de 

stat implicat activ în demersurile de sporire a securității energetice regionale și de consolidare 

a arhitecturii globale în domeniul energiei prin adaptarea și modernizarea  cadrului de referință, 

în conformitate cu provocările internaționale actuale. 

MAE a continuat să se implice activ în dialogul intern și extern pe tema concretizării 

proiectului gazoductului BRUA și a celorlalte proiecte ce vizează interconectările energetice 

regionale și proiectele importante de infrastructură, precum și în discuțiile cu partenerii externi 

interesați în exploatarea hidrocarburilor din sectorul offshore al Mării Negre.  

În plan european, MAE a efectuat, îndeosebi în a doua parte a anului, demersuri susținute 

în plan extern și intern pentru sprijinirea ministerului de resort în pregătirea dosarelor 

importante din domeniul energiei de pe durata Președinției române a Consiliului UE din 

semestrul I 2019, inclusiv cel deosebit de sensibil referitor la amendarea directivei europene a 

gazului natural.  

În același timp, MAE a susținut prin demersuri diplomatice specifice candidatura 

reprezentantului României la funcția de Director General al Agenției Internaționale pentru 

Energie Regenerabilă/IRENA. 

 

Coridorul de Transport al Mărfurilor „Marea Neagră– Marea Caspică” 

Inițiativa comună româno-turkmenă privind coridorul/ruta de transport mărfuri Marea 

Neagră-Marea Caspică, cu puncte de plecare în România și Turkmenistan a înregistrat progrese, 

cele patru state participante (Azerbaidjan, Georgia, România și Turkmenistan) s-au întâlnit, în 

premieră la Așhabad (24-25 octombrie 2018) pentru a discuta la nivel de experți proiectul. S-a 

realizat consensul părților pentru organizarea, în luna martie 2019, la București, a reuniunii 

miniștrilor afacerilor externe pentru adoptarea Declarației politice a Coridorului. 

Proiectul a constituit punct de discuție al agendei politice de nivel înalt, vizând crearea unei 

rute de transport inter-modal (maritim/fluvial și rutier/feroviar) între Europa Centrală / de Nord 

și Caucazul de Sud/Asia Centrală / regiunea Asia-Pacific, cu utilizarea contiguității geografice 

a României, Georgiei, Republicii Azerbaidjan și Turkmenistanului, a facilităților oferite de 

porturile Constanța (România), Poti (Georgia), Baku (Azerbaidjan)  și Turkmenbași 

(Turkmenistan), a conexiunii directe între portul Constanța și râul Dunărea și, ulterior, a 

cursurilor de apă și canalelor interne de pe continentul european, cu accesarea Europei Centrale 

și de Nord.  

În discuțiile politico-diplomatice susținute în ultima perioadă am înregistrat interesul pentru 

proiect din partea altor state central-asiatice, fiind posibil ca după operaționalizarea rutei de 

transport, acesteia să i se alăture Republica Kazahstan, Republica Uzbekistan și Afganistanul. 

Apreciem că obținerea, în perspectivă, a unui timp cât mai redus de ajungere a mărfurilor la 

destinație (coridorul reprezentând ruta cea mai directă și, implicit, cea mai scurtă, între 

Caucazul de Sud/Asia Centrală/regiunea Asia-Pacific și Europa Centrală/de Nord) și afirmarea 

unei variante alternative la rutele de transport de conectare a Europei și Chinei servesc 

interesului tuturor participanților și reprezintă un element de atractivitate pentru alți actori din 

proximitatea acestui areal geografic. 

 Îmbunătățirea calității serviciilor consulare pentru cetățenii români din străinătate 
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MAE a continuat implementarea măsurilor circumscrise procesului amplu de reformare 

consulară, demarat la nivelul întregii rețele consulare a României. 

Ulterior informatizării în totalitate a procedurilor consulare, în vederea asigurării unei 

funcționări optime a sistemelor informatice a fost operaționalizat Centrul de Asistență E-Cons 

(CA E-Cons), structură care va asigura mentenanța procedurală și tehnică pentru întreaga rețea 

consulară în regim de permanență (24/7). De asemenea, CA E-Cons asigură și 

interoperabilitatea sistemelor informatice MAE în domeniul vizelor cu platforma informatică 

la nivelul UE în acest domeniu (Central Visa Information System - CVIS), îndeplinind astfel 

rolul de Punct Unic de Contact (Single Point of Contact) al României cu sistemele informatice 

UE. 

S-a continuat procesul de flexibilizare și facilitare a obținerii documentelor de călătorie. 

Astfel, ca urmare a activităților desfășurate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, au 

fost implementate, în proporție de aproximativ 70%, obiectivele propuse la momentul 

constituirii grupului de lucru comun MAE-MAI. În acest sens, menționăm: derularea 

campaniilor de informare; demararea procedurilor de revizuire a cadrului legal în materie; 

stadiul foarte avansat al procesului de dezvoltare a interconectării dintre sistemele informatice 

MAE și MAI; implementarea unui sistem de atenționare prin SMS a cetățenilor români cu 

privire la iminența expirării pașapoartelor; creșterea capacității de preluare a cererilor pentru 

documente de călătorie prin dotarea consulatelor cu noi echipamente IT. 

Au fost finalizate operațiunile de dezvoltare a conexiunilor sistemelor informatice consulare 

cu bazele de date ale MAI pe linia evidenței persoanelor, pe palierul identificării unor persoane 

ce figurează în evidențele române ca urmăriți general. 

Au fost continuate campaniile de informare pe canalele  social-media ale Departamentului 

Consular, cu accent prioritar pe: regimul călătoriilor cetățenilor români în Canada; 

popularizarea facilităților oferite de noile sisteme informatice, în beneficiul cetățenilor români; 

informații utile pentru cetățenii români stabiliți în Marea Britanie, în context Brexit. 

Au continuat discuțiile cu delegațiile altor state membre și s-au efectuat demersurile 

specifice pentru pregătirea preluării coordonării grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor 

comunitare de la Bruxelles, dedicate activității consulare (Vize și COCON / Cooperare 

consulară), pe perioada exercitării Președinției Consiliului UE de către România (semestrul I 

2019). 

În ceea ce privește gestionarea situațiilor de criză consulară, eforturile MAE s-au concentrat 

asupra dotării logistice la cele mai înalte standarde a tuturor structurilor componente ale Celulei 

de Criză a MAE, dar și pe elaborarea unor proceduri cât mai eficiente de mobilizare și acțiune 

în situații de criză, planuri de contingență și evacuare și măsuri de prevenție adecvate. 

A fost extinsă și aprofundată colaborarea cu parteneri interni (de ex. Departamentul pentru 

Situații de Urgență) și identificarea și formalizarea cooperării cu o serie de state europene pentru 

sprijinul în situații de criză consulară. 

Continuă activitatea Celulei de criză a MAE, care a gestionat numeroase situații de criză 

(ex.: repatrierea unor cetățeni români din Siria și Yemen, accidentul de muncă din Cehia, la 22 

martie a.c., cu 6 morți și cel rutier din Ungaria, la 22 mai a.c., cu 9 morți etc.). 

S-au întreprins demersuri pentru identificarea unei soluții bilaterale cu autoritățile italiene, 

în funcție și de disponibilitatea acestora (de ex. sub forma unui acord între cele două părți) care 

să prevadă competența lucrătorilor de poliție din cele două țări de eliberare a unui document de 

călătorie (pe modelul ETD – Emergency Travel Document) pentru cetățenii italieni, respectiv 

români, aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate 
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documentele de călătorie și care doresc să se întoarcă în Italia, respectiv România. 

Concretizarea unei asemenea soluții pentru cetățenii celor două țări ar veni, în principal, în 

sprijinul cetățenilor români care nu ar mai trebui să se deplaseze obligatoriu la un oficiu 

consular român din Italia, putând obține un document de călătorie de la cea mai apropiată secție 

de poliție italiană, degrevând astfel și reprezentanțele României din Italia. După implementarea 

acestei soluții cu partea italiană, se poate avea în vedere promovarea acestei soluții la nivel 

european. 

A fost adoptată Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 în 

sensul extinderii termenului de valabilitate al pașapoartelor simple electronice de la 5 la 10 ani. 

A fost încheiat un protocol de cooperare interinstituțională cu MAI, care permite 

suplimentarea temporară a personalului consular din străinătate cu personal MAI specializat în 

preluarea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, în vederea degrevării 

consulatelor și, deopotrivă, a serviciilor de pașapoarte din țară în perioadele aglomerate. 

S-a derulat ediția 2018 a campaniei „Dialog cu Diaspora pe teme consulare” (întâlniri între 

reprezentanții MAE cu mediul asociativ și presa de expresie românească din diasporă) reuniuni 

la Bonn/Germania (martie 2018), Roma/Italia (mai 2018) şi Cairo/Egipt (14-16 iunie 2018). 

Prin programul ”Dialog cu Diaspora pe teme consulare” se popularizează instrumentele și 

procedurile noi aflate la dispoziția cetățenilor români solicitanți de servicii consulare. 

În anul 2018 au fost procesate un număr 1.004.502 cereri de servicii consulare, ceea ce 

reprezintă o creștere de aproximativ 4,06% față de anul 2017 (965.311 cereri de servicii 

consulare), în condițiile în care schemele de încadrare cu personal consular ale misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare, dedicate acestor activități, au rămas la aceleași dimensiuni. 

A continuat procesul de extindere a rețelei consulare prin deschiderea de noi oficii în zone 

de interes prioritar, inclusiv de consulate onorifice, precum și de organizare a consulatelor 

itinerante. Au fost operaționalizate următoarele oficii consulare: Consulatul General al 

României la Bari, Republica Italiană – octombrie 2017, Consulatul General al României la 

Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii – mai 2018 și Biroul Consular de la Melbourne, 

Australia – septembrie 2018;; Consulatul General al României la Miami / SUA - noiembrie 

2018 și Consulatul General al României la Manchester/ Regatul Unit al Marii Britanii - 

decembrie 2018. La începutul anului 2018, Consulatul General al României la Stuttgart, a 

început să furnizeze asistență și protecție consulară în beneficiul cetățenilor români, urmând ca, 

după amenajarea totală, să fie prestată întreaga gamă de servicii consulare. 

Urmare operaționalizării oficiilor menționate, rețeaua consulară a României în spațiul 

comunitar a devenit cea mai extinsă, comparativ cu celelalte state membre. 

Misiunile diplomatice și oficiile consulare au continuat practica organizării unor consulate 

itinerante. 

Au fost înființate un număr de 19 consulate onorifice: Austria – Sankt Polten, Belgia – 

Anvers, Bolivia – La Paz, Brazilia – Salvador, statul Bahia, Capul Verde – Praia, Chile – 

Valparaiso, Coasta de Fildes – Abidjan, India – Chennai, Kenya – Mombasa, Marea Britanie – 

New Jersey, Marea Britanie – Aberdeen, Marea Britanie – Winchester, Namibia – Windhoek, 

Oman – Muscat, Portugalia – Porto, Rep. Centrafricana – Bangui, S.U.A. – Hartford, Uganda 

– Kampala, Vietnam – Ho Chi Min. 

 În domeniul promovării culturii și valorilor naționale, sprijinirea eforturilor de 

celebrare a Centenarului Primului Război Mondial și a Centenarului Marii Uniri și 

făuririi României moderne 
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Oficiile diplomatice și consulare ale României, în colaborare cu institutele culturale 

românești din străinătate au organizat peste  340 de acțiuni culturale și de diplomație publică 

pentru marcarea Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri:106 expoziții de 

documente, fotografie, artă, proiecții de film și spectacole multimedia; 63 conferințe, dezbateri, 

colocvii, prelegeri, lansări de carte/reviste, serate literare, campanii de promovare a României, 

reuniuni etc.; 98 concerte de muzică clasică și modernă/seri românești; 24 reuniuni ale 

comunității românești, plantări copaci, vizite de documentare, concursuri, oferire de premii, 

flash-mob-uri, mini-parade de modă, cupe sportive; 10 spectacole de teatru, film, dans, poezie; 

12 participări la festivaluri internaționale/târguri de carte; 35 acțiuni de comemorare/inaugurare 

de monumente comemorative.  

Dintre acestea, amintim: acțiunile pentru marcarea Zilei Eroilor; Conferința internațională 

”Europe 100, After/Before”, sprijinită de Ambasada României la Vilnius; itinerarea expoziției 

fotografice „Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor 

României Mari” în Azerbaidjan, Letonia, Lituania, Bosnia și Herțegovina, Slovacia, Slovenia, 

Turcia; itinerarea expoziției de fotografie “România: Evoluție” în Chișinău, Madrid, Viena, 

Zagreb, Montreal, Havana; susținerea prezentării expoziției „Documentele Marii Uniri”, de 

Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei; organizarea expoziției ”Transylvania 

Florilegium” și vernisarea acesteia în prezența Alteţei Sale Regale Prinţul Charles; conferința 

„Centenarul României, ţară francofonă” susținută de șeful misiunii României la Caracas; 

dezbaterea „Calea europeană către modernitate. România 1918-2018”, cu participarea 

Reprezentantului Permanent al României la UNESCO,  ambasadorul Adrian Cioroianu, , cu 

sprijinul de ICR Varşovia împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene la Varșovia; cu 

sprijinul Ambasadei României la Oslo, simpozion cu tema ”Centenarul Marii Uniri. Locul 

Românilor în Europa”, manifestare cultural-științifică la care au susținut prelegeri președintele 

Academiei Române, academicianul Ioan-Aurel Pop, preasfințitul părinte episcop Macarie 

Drăgoi al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, ambasadorul României în Norvegia, 

Adrian Davidoiu, precum și istorici și cercetători români și scandinavi; conferință susținută 

Reprezentantul Permanent al României la UNESCO,  ambasadorul Adrian Cioroianu, dedicată 

istoriei celor 100 de ani de existență a României moderne și contribuției generalului Henri 

Berthelot la reorganizarea armatei române în timpul Primului Război Mondial, conferință 

urmată de proiecția filmului documentar ”Un secol pentru România”, realizat de TVR, al cărui 

scenariu aparține E.S domnului Adrian Cioroianu – proiect susținut de Consulatul General al 

României Lyon; prelegere dedicată parcursului României în cadrul Primului Război Mondial 

în cadrul Facultății de Relații Internaționale a Universității de Stat din Sankt Petersburg, 

facilitată de Consulatul General al României la Sankt Petersburg; prelegere susținută de 

ambasadorul României în Republica Lituania și Republica Letonia la Facultatea de Științe 

Politice și Diplomație a Universității Vytautas Magnum/UVM din orașul Kaunas (Lituania) 

intitulată „Marea Unire – Cea mai mare realizare a României”; conferința intitulată „Romania`s 

Unification in an International Context (1919-1920)”, susținută, la sediul Institutului Ciprului, 

de către prof. Alin Matei de la Facultatea de Istorie a Universității din București – sprijinită de 

Ambasada României la Nicosia; publicarea articolului „The Making of Romania”, despre 

Marea Unire, elaborat de prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop, în cotidianele Cyprus Mail și 

Philelephteros, la inițiativa Ambasadei României în Cipru; conferința cu tema „Pakistan – 

Romania Friendship and Centennial Celebrations of Romania” organizată de Ambasada 

României în Republica Islamică Pakistan, împreună cu Center For Global & Strategic Studies-

CGSS; evenimentul ”Centenarul Marii Uniri a României 1918-2018”,  organizat de Consulatul 

General al României la Milano, în cadrul Festivalului Internațional BOOKCITY Milano; 

reprezentanți ai Ambasadei României la Paris au participat la ceremonialul militar de la Domnul 

Invalizilor, în prezența delegației conduse de Președintele României, E.S. Klaus Iohannis, a 

ministrului francez al apărării și a celor doi Comisari generali aiSezonului România-Franța; 
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ceremonie de comemorare a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial organizată 

de Ambasada României la Beijing; concert de muzică clasică, susținut de violonistul român 

Ștefan Șimonca Opriță, organizat de Oficiul de Reprezentare a României la Ramallah; spectacol 

multimedia și flash-mob, intitulat ”EU-Romania”, urmat de o proiecție tip video-mapping care 

a evocat istoria, tradițiile și personalitățile României, cu accent pe realizările secolului trecut, 

realizat în Piața Sao Carlos de către Ambasada României în Republica Portugheză; proiecția 

filmului documentar ”Generalul Berthelot și România” la Universitatea Jean Monnet din Saint-

Etienne; inaugurarea emisiunii comune de mărci poștale ”România-Franța: Generalul 

Berthelot, pe frontul românesc” la Muzeul Armelor din Paris, proiecte susținute  de Ambasada 

României la Paris; Consulatul General al României la Izmir, în colaborare cu Primăria 

Karșiyaka, a înființat „Parcul Păcii și Prieteniei Turcia-România”, prin plantarea a 100 de 

copaci de măslin, simbol al păcii și al prieteniei dintre cele două popoare, în contextul sărbătorii 

unui secol de la Marea Unire și a 140 de ani de relații diplomatice româno-turce. 

Aceste acțiuni s-au înscris în programul multianual dedicat Centenarului Primului Război 

Mondial și al Marii Uniri, inițiat de Ministerul Afacerilor Externe încă din 2014, venind astfel 

în completarea activităților organizate în acest context în ultimii 4 ani.  

Centrala Ministerul Afacerilor Externe a derulat următoarele proiecte, majoritatea fiind 

finanțate de Ministerul Culturii și Identității Naționale: 

 Seria de vizite în regiunile istorice ale României cu participarea membrilor corpului 

diplomatic acreditat la București. Prima vizită a avut loc în perioada 14-17 iunie, în 

județele Iași și Suceava, iar cea de-a doua a fost organizată în județele Cluj, Bihor, Arad 

și Timiș, între 18-21 octombrie. Acestea au reprezentat un prilej pentru descoperirea 

României, din perspectiva peisajelor naturale unice, a istoriei sale bogate, a 

patrimoniului material și imaterial, dar au implicat și o importantă componentă 

economică, prin prisma oportunităților de investiții în regiuni. 

 Cursurile Internaționale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomați la Brașov și Alba 

Iulia, în perioada 14-22 iulie, având ca temă Diplomacy, state building and statecraft: 

100 years Romanian retrospective. Aceasta a permis abordarea unor aspecte relevante 

și de actualitate, de la consolidarea statului român modern la evoluțiile 

diplomațieișirelațiilorinternaționale. Astfel, cei 50 de cursanți, înscriși într-un număr 

record la această ediție, au analizat elemente din parcursul istoric, politico-diplomatic, 

sociologic, economic și cultural al României centenare, precum și elemente de 

actualitate şi de perspectivă privind domenii de interes pentru profilul participanților. 

 Conferința internațională „1918 and the Remaking of Central-Eastern Europe”, 

organizată în perioada 22-24 noiembrie, la București,  în colaborare cu Facultatea de 

Istorie a Universității din București și cu alte instituții de învățământ superior din 

România. Aceasta a reunit cele mai recente cercetări internaționale asupra impactului 

declanșat de război și asupra consecințelor sale regionale și globale, dintr-o perspectivă 

multidisciplinară, și a găzduit cercetători din țară și din străinătate (Bulgaria, Cehia, 

Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia și 

Ungaria), care au prezentat rezultatele cercetărilor lor din domeniul cultural, social, 

militar și al altor discipline istorice adiacente (relații internaționale, studii de război, 

sociologie istorică, științe politice și filozofie). 

 Expoziția de documente politico-diplomatice „România în Primul Război Mondial” 

organizată, la 14 decembrie, la sediul Institutului Diplomatic Român. De asemenea, a 

fost realizat un volum cu documente din Arhivele Diplomatice ale Ministerului 

Afacerilor Externe, care urmează să fie publicat în 2019, la Editura Monitorul Oficial.  

 Colocviul comun româno-francez dedicat sfârșitului Primului Război Mondial și 

Centenarului Marii Uniri. O primă parte a proiectului a avut loc la 26 septembrie, când 
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Ambasada României în Republica Franceză, în colaborare cu ICR Paris, a organizat, în 

Sala Rotonde a Reprezentanței Comisiei Europene, colocviul internațional „Le 

Centenaire de la Grande Union – La France, la Roumanie et l'unité nationale lors de la 

Grande Guerre”.   Cea de-a doua parte a proiectului s-a desfășurat laPalatul 

Primăriei/Hotel de Ville din Saint-Etienne, la 12 decembrie. Programul a inclus 

conferința intitulată ”România, Franța și unitatea română”, susținută de prof. Dumitru 

Preda, proiecția  seriei de filme ”5X5 minute de istorie” și o expoziție consacrată 

generalului Henri Berthelot.  

 La nivelul Ministerului Afacerilor Externe  a avut loc o campanie de donație de carte 

(donație, respectiv achiziție de carte) pentru școlile din Republica Moldova. 

 În programul oficial de marcare a Centenarului, MAE a derulat o serie dedicată 

Centenarului Marii Uniri la Radio France Internationale. 

De asemenea, o delegație a Ministerului Afacerilor Externe a participat la ceremonia de 

omagiere a eroilor români și străini din Primul Război Mondial înhumați în Cimitirul Eroilor 

din Buzău - 17 mai. 

Totodată, ediția din 2018 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române a fost derulată sub 

egida Centenarului Marii Unirii având tema ”Diplomația – un pilon al României Centenare”. 

 Ministerul Afacerilor Externe a actualizat, începând din ianuarie 2018, identitatea 

vizuală a instituției, prin includerea logo-ului Centenar pe documentele de corespondență 

oficială ale Centralei și ale misiunilor sale pe plan extern. 

 Asigurarea unei prezențe relevante în cadrul diferitelor structuri internaționaleși 

promovarea rolului esențial al multilateralismului 

În luna martie 2018, România a aniversat ”Ziua Francofoniei”, prilej cu care MAE a 

organizat Conferința ”Modelul cultural francofon al României centenare”, împreună cu Biroul 

Regional al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Europa Centrală și de Est și cu 

Universitatea București. Conferința s-a bucurat de participarea unor personalități din mediul 

diplomatic, academic și universitar; în conferință avut loc o trecere în revistă a realizărilor 

României în cadrul OIF și a deschis un proces de reflecție privind rolul României într-o mișcare 

francofonă dinamică, solidară și în expansiune.  

De asemenea, secretarul de stat pentru relații bilaterale și afaceri strategice în spațiul 

euroatlantic a participat la următoarele evenimente: 

 Sesiunea de nivel înalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 

februarie), în cadrul căreia a promovat candidatura României pentru un nou mandat la 

Consiliul Drepturilor Omului pentru perioada 2023-2025. 

 Segmentul de nivel înalt al Conferinței de Dezarmare (Geneva, februarie), unde a 

reafirmat sprijinul României pentru relansarea activității de fond a forului, inclusiv prin 

valorificarea inițiativelor avansate în contextul deținerii de către țara noastră a 

Președinției Conferinței. 

 Conferința internațională privind răspunderea statelor, instituțiilor și indivizilor de a 

combate antisemitismul și infracțiunile de ură pe motiv de antisemitism în spațiul 

OSCE, eveniment organizat de Președinția în exercițiu a OSCE (Roma, 30 ianuarie 

2018), prilej de a evoca contribuția substanțială pe care România a avut-o în materia 

combaterii antisemitismului pe parcursul exercitării Președinției Alianței Internaționale 

pentru Memoria Holocaustului/IHRA.  

La 16 ianuarie 2018 a avut loc, la Geneva, susținerea raportului național pentru cel de-al 

treilea ciclu al mecanismului de Evaluare Periodică Universală în cadrul ONU (UPR), cel mai 
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important mecanism internațional din cadrul ONU, de evaluare a situației drepturilor omului. 

MAE a coordonat întregul proces de elaborare a raportului național, de organizare a susținerii 

acestuia, precum și de realizare a corespondenței cu instituțiile române competente pentru 

elaborarea poziției României față de recomandările primite (elaborarea Addendum-ului la 

raportul Grupului de lucru UPR). 

MAE a continuat să participe activ la reuniunile Grupului de lucru al UE  privind drepturile 

omului (COHOM), inclusiv din perspectiva organizării reuniunii informale a COHOM în 

România, precum și a organizării și / sau sprijinirii organizării altor evenimente pe teme legate 

de drepturile omului la București, Bruxelles, New York și Geneva pe parcursul deținerii 

Președinției Consiliului UE în 2019.  

În domeniul drepturilor fundamentale, la nivelul UE, MAE a coordonat participarea 

României în formatul de lucru al Consiliului UE – FREMP – și pregătirile pentru preluarea 

președinției grupului de lucru începând cu ianuarie 2019.  

A fost asigurată participarea României (prin MAE, Misiunea Permanentă Viena și 

ministerele de resort) la Reuniunea Anuală Implementare Dimensiunea Umană din luna 

septembrie 2018, prilej cu care au fost prezentate cele mai recente evoluții legislative 

înregistrate în plan național, în domeniile relevante pentru temele abordate în cadrul reuniunii 

(protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale,  protecția drepturilor 

femeilor).  

În luna mai 2018, s-a desfășurat, la București, un seminar regional pe tema Codului de 

Conduită OSCE privind aspectele politico-militare ale securității (CoC). Evenimentul a avut 

drept obiective promovarea Codului în rândul Statelor participante și facilitarea schimbului de 

experiență în ceea ce privește aspectele regionale ale implementării Codului. Organizarea 

evenimentului la București a contribuit la consolidarea profilului României pe dimensiunea 

politico-militară a OSCE, în continuarea exercitării Președinției Forumului de Securitate și 

Cooperare. 

În perioada 25-26 iunie 2018 Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE a 

efectuat o vizită în România, la invitația ministrului afacerilor externe. A avut loc un schimb 

aprofundat de opinii pe marginea problematicii legate de protecțiași promovarea drepturilor 

persoanelor aparținândminoritățilornaționale, rolului si locului instituției autonome a Înaltului 

Comisar pentru MinoritățiNaționale al OSCE în protejarea drepturilor minorităților, precum și 

pe tema riscurilor reapariției pe continentul european a unor curente extremiste și xenofobe care 

pun sub semnul întrebării drepturile fundamentale ale omului. În cadrul consultărilor la nivel 

de secretar de stat a fost discutat și impactului legii educației din Ucraina.  

România a continuat să participe, la nivel de secretar de stat, la reuniunile bianuale ale 

Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului/IHRA.  

La 27 septembrie 2018, secretarul de stat pentru afaceri regionale, Dan Neculăescu, a 

participat la evenimentul găzduit de MAE care a vizat lansarea oficială a Rețelei naționale 

pentru prevenirea genocidului și cercetarea multidisciplinară a gropilor comune. Proiectul 

Rețelei naționale este rezultatul lecțiilor învățate pe durata exercitării președinției Alianței 

Internaționale pentru memoria Holocaustului/ IHRA şi a rezultat în urma cooperării dintre 

MAE și Ministerul Public, cu sprijinul think tank-ului american Auschwitz Institute for Peace 

and Reconciliation/AIPR. 

În cadrul eforturilor de promovare a candidaturii României la Consiliul de Securitate al 

ONU, ca membru nepermanent, pentru mandatul 2020-2021 (alegeri la New York, în luna iunie 

2019), au fost organizate turneele regionale ale Reprezentantului cu Însărcinări Speciale pentru 

promovarea candidaturii României la CS ONU, doamna Daniela Gîtman, în perioada 24 aprilie-
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3 iunie 2018, în Pacificul de Sud (Australia, Noua Zeelandă, Nauru, Kiribati, Fiji, Samoa, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Insulele Solomon, Papua Noua Guinee, Insulele Marshall, Micronezia 

și Palau), respectiv în perioada în perioada 27 octombrie-20 noiembrie 2018, în Nepal, Bhutan, 

Thailanda, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste și Maldive. 

În aceeași logică au fost stabilite relații diplomatice între România și, respectiv statul Palau 

(16 februarie 2018), R. Vanuatu (31 mai 2018) și R. Kiribati (9 iulie 2018).  

Secretarul general al MAE a efectuat un turneu regional in sudul Africii (Swaziland, 

Zambia, Zimbabwe și Mozambic, martie 2018). 

În luna mai 2018, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale şi strategice în spațiul 

euroatlantic a participat la cea de-a 128-a reuniune ministerială a Consiliului Europei, 

Elsinore/Danemarca. Miza reuniunii ministeriale a reprezentat-o lansarea procesului de reformă 

a organizației, având în vedere multiplele provocări externe și interne. 

Activitatea în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 

Pe parcursul anului 2018, România a acționat consecvent, în luările sale de poziție și prin 

activitățile organizate, pentru promovarea priorităților la OSCE: 

 România a participat activ la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE (Milano, 6-7 

decembrie 2018), prilej cu care a reconfirmat sprijinul pentru soluționarea crizei din și 

din jurul Ucrainei și a pledat pentru impulsionarea activității OSCE în soluționarea 

conflictelor înghețate din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, din Georgia și 

Nagorno-Karabah în baza principiilor și normelor de drept internațional. 

 România a continuat să sprijine activitatea Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE 

în Ucraina cu resurse umane (27 de monitori la finalul anului 2018).  

 În vederea sublinierii actualității principiilor și obligațiilor enunțate în Actual Final de 

la Helsinki și în Carta de la Paris, în perioada 14 – 18 mai 2018, MAE a organizat la 

București, împreună cu OSCE, un seminar regional pe tema Codului de Conduită OSCE 

privind aspectele politico-militare ale securității (CoC), cu participarea reprezentanților 

instituțiilor OSCE, ai statelor din regiune, ai instituțiilor din România cu atribuții în 

activitatea de implementare a Codului, membri ai delegației României la Adunarea 

Parlamentară a OSCE, membri ai mediului academic și ai societății civile. Având în 

vedere succesul acestei acțiuni, România a preluat funcția de coordonator al Coc la 

nivelul Forumului de Securitate și Cooperare (FSC).  

 Pe parcursul anului, România a contribuit la Dialogul Structurat derulat la nivelul OSCE 

în vederea restabilirii încrederii între statele participante, în cadrul căruia a accentuat 

nevoia de implementare a principiilor și angajamentelor care stau la baza sistemului 

european de securitate. 

 În perspectiva exercitării Președinției Consiliului UE în primul semestru al anului 2019, 

România a acționat în direcția consolidării parteneriatului dintre Uniunea Europeană și 

OSCE, sens în care a avut un dialog susținut cu viitoarea Președinție-în-exercițiu a 

organizației, Slovacia.  

Contribuția României la activitatea forurilor multilaterale în domeniile dezarmării și 

neproliferării 

Având în vedere presiunile la care sunt supuse instrumentele multilaterale în domeniul 

dezarmării și neproliferării, MAE a acționat în vederea consolidării cadrului global actual,  

obținând următoarele rezultate: 
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 România a fost aleasă Președinte al Comisiei pentru Dezarmare și Securitate 

Internațională (Comisia I) pe durata celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. 

În această calitate s-a angajat să acționeze ca mediator onest, căutând consensul ori de 

câte ori acesta este posibil și să promoveze o atmosferă de încredere și colaborare între 

delegații.    

 România a fost vicepreşedinte al celei de a 62-a sesiuni a Conferinţei Generale a 

Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) - cel mai important for 

decizional -, care  s-a desfășurat în perioada 17 - 21 septembrie 2018. Alegerea 

reprezintă o recunoaştere a contribuţiei substanţiale şi constante a ţării noastre la 

activităţile AIEA, precum şi a potenţialului sectorului nuclear al României.  

 De asemenea, România a fost aleasă drept membru în Consiliul executiv al Organizației 

pentru Interzicerea Armelor Chimice (începând cu mai 2019) și vicepreședinte al 

Reuniunii statelor părți la Convenția privind armele biologice (BWC) din 2019.  

 A fost consolidat dialogul la nivel înalt prin întrevederi cu Izumi Nakamitsu, Înaltul 

Reprezentant ONU pentru  Dezarmare, și participarea la Conferința anuală a NATO pe 

tema controlului armamentelor, dezarmării și neproliferării armelor de distrugere în 

masă (Reykjavik, 29-30 octombrie 2018), prilejuri cu care a fost reconfirmat 

angajamentul ferm al României pentru consolidarea normelor care se află la baza 

arhitecturii globale de neproliferare. 

 România a participat activ la sesiunea ministerială anuală a Conferinței pentru 

Dezarmare (CD), care s-a desfășurat la Geneva, în perioada 26 februarie – 2 martie 2017 

și la cea de-a doua reuniune a Comitetului Pregătitor (PrepCom II) al Conferinței de 

evaluare a implementării Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare (RevCon 

NPT), care  s-a desfășurat la Geneva, în perioada 23 aprilie – 4 mai 2018. 

 MAE a acționat în vederea implementării tuturor obligațiilor României ce decurg din 

instrumentele multilaterale în domeniul dezarmării și neproliferării. 

Riscuri asimetrice și noile amenințări 

A continuat seria activităților sub egida Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului 

Nuclear (GICNT), în vederea promovării expertizei și a capacităților existente în domeniul 

criminalisticii nucleare din România. 

România a semnat documentul de aderare la Centrul de Excelență pentru Combaterea 

Acțiunilor Hibride (Hybrid CoE).  

 Coordonarea instituțiilor statului cu atribuții în domeniul politicii externe rămâne o 

necesitate, Guvernul acordând toată atenția şi eforturile sale în acest scop. 

În luna februarie a fost semnat de către ministrul afacerilor externe și președintele 

Consiliului Național al Rectorilor un Protocol de colaborare. Acesta va asigura un cadru 

consolidat de cooperare între MAE și mediul universitar, adaptat la evoluția instrumentelor tot 

mai diverse de diplomație culturală, precum și la obiectivele majore asumate de statul român în 

domeniul politicii externe și al educației. 

 Brexit 

La începutul anului (ianuarie 2018), a fost adoptat mandatul României pentru reuniunea 

CAG art.50 din 29 ianuarie 2018, în cadrul unei ședințe de Guvern. La elaborarea mandatului 

au contribuit pe fond toate ministerele de linie. 
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A fost actualizat mecanismul interministerial, destinat fundamentării mandatului general și 

a mandatelor sectoriale ale României, precum și analizării evoluțiilor înregistrate în procesul 

de negociere a ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană. Astfel, mecanismul interministerial creat în 2017, a fost restructurat, prin 

modificarea modului de organizare și funcționare, precum și a componenței grupurilor de lucru 

sectoriale, pentru a răspunde cât mai bine desfășurării negocierilor din etapa a doua.  

A fost elaborat un nou mandat general al României (primul mandat general fiind aprobat 

în 2017), pentru etapa a doua a negocierilor pe baza contribuțiilor transmise de ministerele de 

linie și instituțiile de specialitate. În acest mandat au fost incluse obiectivele generale și 

interesele specifice ale României în cadrul discuțiilor la nivel european pe tema viitorului acord 

de parteneriat dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Memorandumul a fost aprobat în 

ședință de guvern și semnat de președintele României (martie 2018). 

A fost elaborată o Notă de informare privind stadiul negocierilor în procesul de retragere a 

Marii Britanii din UE și pregătirile la nivel intern, prezentată în ședință de Guvern la data de 21 

martie. 

În vederea susținerii ferme a obiectivelor și intereselor României în cadrul negocierilor din 

etapa a doua, ministrul delegat pentru afaceri europene a avut la Strasbourg, la 6 februarie 2018, 

o întrevedere cu negociatorul-șef al UE. 

Cu ocazia vizitei la București, martie 2018, a ministrului pentru ieșirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană, ministrul delegat pentru afaceri europene a avut o întrevedere cu acesta în 

cadrul căreia a reiterat prioritatea României de a proteja drepturile românilor care locuiesc, 

lucrează sau studiază astăzi în Regatul Unit. În cadrul acestei întâlniri a fost reconfirmată 

dorința ambelor părți de a agrea cât mai curând posibil textul Acordului de retragere, pentru a 

începe negocierile privind cadrul relațiilor viitoare. 

La 15 februarie, respectiv 11 iulie 2018, au fost organizate dezbateri, în regim Chatham 

House, la care au participat decidenți politici și experți de prim rang din rândul comunității 

științifice și al mediului asociativ al societății civile, urmărindu-se consultarea principalilor 

parteneri de dialog la nivel național, în sensul reflectării corespunzătoare a punctelor de vedere 

exprimate, în documentele strategice elaborate pe parcursul procesului de negociere. 

În vederea îndeplinirii obiectivului prioritar al României privind protejarea drepturilor 

cetățenilor români din Marea Britanie, a fost elaborat un document de analiză care prezintă 

rezultatele negocierilor în acest domeniu, angajamentele asumate de către partea britanică 

pentru implementarea prevederilor Acordului de retragere și aspectele de interes pentru 

România. 

S-a elaborat, săptămânal, Buletinul Brexit, care poate fi accesat pe site-ul oficial MAE, în 

vederea informării cetățenilor cu privire la evoluțiile din procesul Brexit, comunicării și 

promovării obiectivelor României în cadrul grupurilor țintă reprezentate de comunitățile de 

români din Marea Britanie și mediul de afaceri. 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor români potențial afectați de ieșirea Marii 

Britanii din UE și pentru informarea corespunzătoare a acestora, a fost elaborat un al doilea 

material video (primul a fost prezentat la sfârșitul anului 2017) care oferă detalii despre evoluția 

negocierilor, dar și despre pașii pe care cetățenii români din Marea Britanie trebuie să îi urmeze 

pentru fi în măsură să beneficieze de drepturile obținute în urma negocierilor din prima etapă. 

Au fost elaborate cu regularitate documente de evaluare a pozițiilor publice prezentate de 

Guvernul britanic, cel mai recent fiind un document de evaluare a poziției Guvernului britanic, 

prezentată în Cartea Albă, privind relațiile viitoare cu Uniunea Europeană. 
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A fost demarat un proces de identificare a măsurilor de pregătire internă în vederea 

adaptării la noul context, post-Brexit, inclusiv in ceea ce privește masurile legislative. 

A fost organizată vizita oficială în România a negociatorului-șef al Uniunii Europene, 

Michel Barnier, la 2 octombrie, efectuată și în perspectiva preluării de către România a 

Președinției Consiliului UE. În cadrul acesteia, oficialul european a fost primit de către 

Președintele și Prim-ministrul României și a avut o serie de întrevederi cu Președintele 

Senatului, Președintele Camerei Deputaților, ministrul afacerilor externe, ministrul delegat 

pentru afaceri europene și Comisiile reunite pentru Afaceri Europene și Politică Externă ale 

Camerei Deputaților și Senatului. 

Totodată, a fost organizată prima rundă de consultări bilaterale româno-olandeze (la nivel 

de coordonator al dosarului Brexit) pe tema procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea 

Europeană. Acest demers a urmărit facilitarea unui schimb consistent de opinii cu privire la 

stadiul negocierilor UE-UK, prioritățile naționale pentru relațiile viitoare UE-UK, dar și stadiul 

pregătirilor interne pentru orice scenariu. Totodată, consultările au prilejuit posibilitatea 

valorificării expertizei părții olandeze în ceea ce privește măsurile necesar a fi adoptate pentru 

gestionarea adecvată a oricărui deznodământ al procesului Brexit. 

 Strategia UE pentru Regiunea Dunării 

Majoritatea activităților desfășurate pe parcursul anului 2018 au fost consacrate procesului 

de pregătire a preluării de către România a Președinției Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării (SUERD). În acest context, structura responsabilă din cadrul MAE a intensificat 

dialogul cu toți actorii relevanți implicați în implementarea SUERD.  

De la începutul anului 2018, reuniunile Grupului de Lucru Interministerial pentru 

implementarea SUERD (GLI SUERD) s-au desfășurat în mod regulat la sediul MAE. Prin 

asigurarea coordonării activității acestei structuri, MAE a contribuit în mod direct la 

definitivarea Conceptului și a Calendarului de acțiuni ale Președinției SUERD, precum și la 

pregătirea în bune condiții a preluării Președinției rotative SUERD de către România.  

Cu scopul promovării SUERD la nivel național (implementare și finanțare), MAE a inițiat 

și promovat un proiect de Hotărâre privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel 

național a implementării SUERD, care a fost adoptat de Guvernul României la 28 iunie 2018. 

În vederea pregătirii și promovării poziției naționale privind finanțarea strategiilor macro-

regionale, în a doua parte a anului 2018, la inițiativa MAE, s-a înființat un grup de lucru 

interministerial format din reprezentanți ai Ministerelor Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Afacerilor Externe, Fondurilor Europene și Finanțelor Publice, în cadrul căruia se 

urmărește conturarea unei abordări unitare și coerente pe dosarele de interes comun ale 

Președinției României la Consiliul UE (PRES RO) și Președinției SUERD, respectiv: Proiectul 

de concluzii ale Consiliului UE privind implementarea strategiilor macro-regionale ale UE 

(SMR), Coeziunea teritorială europeană și Pachetul legislativ privind politica de coeziune post-

2020.  

În a doua parte a anului 2018, România, alături de Austria, a preluat secretariatul tehnic 

SUERD pentru perioada 2018-2021.La 1 noiembrie 2018, România a preluat Președinția 

Strategiei UE pentru Regiunea Dunării de la Bulgaria, pentru o perioadă de un an. Sub genericul 

„Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării”, România și-a propus să 

valorifice în mod optim oportunități noi de implementare a Strategiei, în special în contextul 

suprapunerii parțiale a mandatului SUERD cu cel al Președinției Consiliului UE, și să faciliteze 

cooperarea între factorii implicați în procesul de actualizare a Planului de Acțiune al Strategiei 

din 8 decembrie 2010. La 4 noiembrie 2018, MAE a lansat o pagină internet dedicată 

Președinției României la SUERD (www.suerd.gov.ro). 

http://www.suerd.gov.ro/
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Evenimentul de lansare a Președinției SUERD a avut loc în contextul organizării de către 

MAE, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a Forumului 

Național SUERD în perioada 5-6 noiembrie 2018, la Palatul Parlamentului din București, cu 

participarea a peste 300 de invitați români și străini. În cadrul acestui eveniment, la inițiativa 

MAE, a fost adoptată o foaie de parcurs, fiind convenit un set de măsuri care vor fi urmărite pe 

durata exercitării Președinției SUERD. 

Au fost realizate toate evenimentele planificate pentru anul 2018 în Calendarul reuniunilor 

oficiale și evenimentelor tematice ale Președinției României la SUERD, aprobat în Ședința de 

Guvern din 20 septembrie 2018.  

 

 

 În ceea ce privește implementarea obiectivelor rezultate din parteneriatele strategice și 

relațiile speciale ale României, viceprim-ministrul Ana Birchall a întreprins 

următoarele demersuri, în strânsă cooperare și colaborare cu celelalte ministere și 

instituții cu atribuții în domeniu 

1. Dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale 

Americii în domeniile politic, militar şi de securitate, economic şi social 

De la preluarea mandatului, Guvernul României a promovat dezvoltarea, aprofundarea și 

consolidarea relaţiei bilaterale cu Statele Unite, în baza obiectivelor comune consemnate în 

cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA. 

La mai mult de șapte ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic 

pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, la 13 septembrie 2011, la 

Washington D.C., cooperarea bilaterală a atins un nivel fără precedent, România fiind un 

partener strategic consecvent și de încredere al SUA atât în ce privește angajamentul reciproc 

pentru asigurarea securităţii în regiune și în spaţiul transatlantic, în cadrul cooperării la nivelul 

Alianţei Nord-Atlantice, precum și din perspectiva eforturilor în direcția promovării valorilor 

comune ale celor două țări. 

Parteneriatul Strategic cu SUA are o importanţă specială, fiind singura relaţie bilaterală cu 

statutul de pilon de politică externă, SUA având un rol crucial în asigurarea securităţii 

României.  

În urma demersurilor întreprinse au fost realizate următoarele, cu titlu de exemplu: 

● Dezvoltarea și consolidarea cooperării strategice cu SUA la un nivel aprofundat. În acest 

sens au fost întreprinse acțiuni în vederea punerii în valoare a excelentei cooperări în 

domeniul politico-militar şi de securitate, precum și promovarea și identificarea 

oportunităților pentru aprofundarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul 

economic, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea energetică și cibernetică; 

● Co-prezidarea (împreună cu viceprim-ministrul Ana Birchall) și participarea pe întreaga 

durată a reuniunii Dialogului Strategic (București, iunie 2018) a Asistentului Secretarului 

de Stat responsabil pentru relația cu România (Wess Mitchell), fapt care a avut loc pentru 

prima oară de la începutul organizării acestor reuniuni;  

● Adoptarea la 7 martie 2018 a memorandumului cu tema ”Înfiinţarea Comitetului 

interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu 

SUA și a altor proiecte bilaterale România-SUA”. Prima reuniune a Comitetului, 

coordonată de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 

României, a avut loc pe 3 mai 2018, urmată de consultări periodice cu membrii comitetului. 

Pe agenda discuțiilor aflându-se teme importante precum pregătirea Dialogului Strategic 
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România–SUA, Summit-ul Inițiativa celor Trei Mări (I3M), informări privind cele mai 

recente evoluții în dialogul politico-diplomatic bilateral, sprijinul SUA pentru candidatura 

României la OCDE, precum și stadiul proiectelor și consultărilor pe grupurile de lucru 

sectoriale, prevăzute în cadrul Parteneriatului Strategic; 

● Întâlnirea cu secretarul de stat Mike Pompeo a reprezentat prima întrevedere a unui oficial 

român cu Secretarul de Stat american, la Departamentului de Stat, din ultimii 10 ani; 

● Peste 50 de întâlniri bilaterale, de substanță, cu demnitari americani de rang înalt (prezentate 

mai jos). În toate întrevederile menționate a fost afirmat obiectivul prim-ministrului Viorica 

Dăncilă și al Guvernului României de aprofundare și consolidare a Parteneriatului Strategic 

cu SUA pe toate dimensiunile, în special în domeniul economic;  

● Recunoașterea de către demnitarii americani a eforturilor întreprinse de România în 

domeniul apărării și securității (2% din PIB, înzestrarea armatei, partener credibil); 

● Menținerea unui dialog constant cu factori cheie de decizie americani și cu ambasada SUA 

la București; 

● Adoptarea legislației necesare precum și promovarea oportunităților oferite de Guvernul 

României pentru sprijinirea realizării,cu obținerea unor rezultate semnificative, a co-

producțiilor cinematografice pe teritoriul României. Pentru atingerea acestui obiectiv au 

fost realizate o serie de întâlniri bilaterale de lucru cu reprezentanți cheie din industria 

cinematografică din SUA; 

● Creșterea schimburilor comerciale, anul 2018 cunoscând un semnificativ trend ascendent; 

● Conducerea delegației României la forumul economic ”Select USA”, organizat de 

secretarul comerțului al SUA, Wilbur Ross. România a avut cea mai mare prezență din 

Europa și a cincea din lume. De asemenea, participarea la prestigioasa conferință ”World 

Gas Conference” organizată de secretarul energiei al SUA Rick Perry, la Washington, a 

avut drept obiectiv principal aprofundarea dimensiunii economice a Parteneriatului 

Strategic România – SUA.În marja acestor evenimente, vicepremierul român a avut o serie 

de întâlniri bilaterale, fiind invitat principal alături de vicepreședintele Comisiei Europene 

Maroš Šefčovič în cadrul unei reuniuni organizate de Departamentul Energiei cu liderii de 

delegații ale țărilor participante la Summitul Inițiativei celor Trei Mări. 

● Obținerea sprijinului ferm al SUA pentru accederea la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE); 

● Promovarea la nivel internațional a obiectivelor comune. 

De la preluarea mandatului până în prezent, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României a avut peste 50 de întâlniri bilaterale, de substanță, cu 

oficiali cheie din administrația Statelor Unite ale Americii, ca de exemplu: Vicepreședintele 

SUA, Mike Pence (decembrie în Mexic și februarie la Varșovia), Consilierul președintelui SUA 

pentru siguranță națională, John Bolton (februarie Washington); Ivanka Trump (decembrie, 

Mexic), Consilierul personal al președintelui Trump, Jared Kushner (februarie, Varșovia), 

Directorul Consiliului Economic al Casei Albe, Larry Kudlow (februarie,  Washington); 

Secretarul de Stat, Mike Pompeo (iunie  Washington, 6 februarie  Washington/întâlnire 

bilaterală și participare la dejunul în format restrâns, precum și în 13 februarie la Varșovia); 

Secretarul apărării, James Mattis (mai, în marja Dialogului Shangri La); Secretarul Comerțului 

Wilbur Ross (februarie, aprilie și iunie la Washington, septembrie la New York); Secretarul de 

Stat al Energiei, Rick Perry (iunie și septembrie la Washington, septembrie la București); Wess 

Mitchell, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA (aprilie 

Washington, iunie  București și Washington, septembrie și decembrie  Washington); David 

Hale, Subsecretar de stat/numărul trei în ierarhia Departamentului de Stat (ianuarie); Asistentul 
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desemnat pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, Philip T. Reeker 

(martie – fiind prima bilaterală pe care domnul Reeker a avut-o cu un oficial străin după 

instalarea în funcție);  deplasare la Odessa împreună cu Kurt Volker, reprezentant special al 

SUA pentru Ucraina, Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE, Philip Reeker și Lisa 

Franchetti, comandantul flotei a VI-a a SUA; Elisabeth Millard, adjunctul principal al 

asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat al SUA (mai, București 

și februarie Washington (când îndeplinea funcția de asistent al Secretarului de stat), convorbire 

telefonică cu Dan Brouillette, adjunctul secretarului energiei al SUA,  Ron Johnson, 

președintele Comitetului pentru securitate internă și afaceri guvernamentale (aprilie, 

Washington), Vishal Amin, coordonator, la nivelul Casei Albe, în domeniul protecţiei 

proprietăţii intelectuale, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și 

Eurasiatice, Matthew Boyse (septembrie și februarie), Julie Fisher, Adjunctul Asistentului 

Secretarului de Stat pentru Europa Occidentală și UE (februarie) etc. 

De asemenea, pentru promovarea intereselor României în rândul membrilor Senatului și a 

Camerei Reprezentanților, de exemplu, în cadrul vizitelor de lucru din  aprilie și iunie 2018, 

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut 

întrevederi cu reprezentanți ai Grupului de Prietenie pentru România din Camera 

Reprezentanților, Daniel Lipinski (co-președinte al Grupului) și Jackie Walorski (membru al 

Grupului) cu Francis Rooney, vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri externe al Camerei 

Reprezentanților, Eliot Engel, co-președinte al Comitetului pentru afaceri externe al Camerei 

Reprezentanților, Mike Rogers, congresman din Alabama și președinte al subcomitetului pentru 

forțe strategice și al Comitetului pentru forțe armate, Orrin Hatch, senator al statului Utah și 

președintele pro tempore al Senatului, John Cronan, asistent al procurorului general al SUA, 

Mathew Haarsager, asistent al Președintelui Statelor Unite pentru afaceri economice și 

financiare globale, cu Thomas Goffus, adjunct al asistentului apărării pentru problematica de 

securitate internațională, afaceri europene și NATO etc. 

Pentru promovarea și consolidarea dialogului cu formatorii de opinie relevanți în politica 

externă a SUA, precum și cu mediul civic din Statele Unite, vicepremierul român a avut discuții 

și întrevederi periodice cu prestigioase organizații de cercetare și analiză americane, ca de 

exemplu: Centrul pentru Analiza Politicilor Europene/CEPA (în calitate de vorbitor principal), 

Atlantic Council, Vital Voices și Wilson Center. 

Pe 19 iunie 2018 a fost organizată la București Reuniunea Anuală a Dialogului Strategic 

România – Statele Unite ale Americii, co-prezidată de Ana Birchall, viceprim-ministru pentru 

implementarea parteneriatelor strategice ale României și Wess Mitchell, asistentul Secretarului 

de Stat al Statelor Unite ale Americii, responsabil pentru relația cu România (prezent în 

premieră pe toată perioada de desfășurare a reuniunii). Obiectivele și temele fundamentale 

pentru implementarea Parteneriatului Strategic între România și Statele Unite ale Americii au 

fost consemnate într-o declarație comună, adoptată cu ocazia Reuniunii Plenare. 

Principalele teme de discuție din cadrul acestor întrevederi au fost: aprofundarea și consolidarea 

parteneriatului strategic – pilon prioritar al politicii externe românești, a dimensiunii economice 

a acestuia, cooperarea strategică, precum și în domeniul securității și apărării, gestionarea 

amenințărilor de pe flancul estic prin asumarea echitabilă a responsabilităţilor în cadrul NATO, 

cooperarea în domeniul energiei, valorificarea resurselor energetice de la Marea Neagră și 

importanţa prezenţei companiilor americane în sectorul energetic românesc, sprijinul SUA în 

vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

și aspecte referitoare la formatele de cooperare regională precum formatul București 9 și 

Inițiativa Celor 3 Mări (I3M), al cărei Summit a fost găzduit de România în septembrie 2018. 

Inițiativa celor Trei Mări reprezintă un proiect de interes comun aflat pe agenda bilaterală. 

Astfel, în organizarea cu succes a Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la București, 
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Guvernul României a contribuit semnificativ. În acest sens, din dispoziția prim-ministrului 

României, a fost înființat Grupul de lucru interministerial pentru Iniţiativa celor Trei Mări sub 

coordonarea  viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice. În cadrul 

întâlnirilor grupului de lucru s-a realizat identificarea proiectelor majore de interconectare în 

domeniile energiei, transportului și digital, care au fost incluse în lista proiectelor asumate de 

România, precum și demersurile pentru promovarea acestor proiecte.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul SUA la București și cu echipa acestuia, și a 

participat la activitățile organizate de ambasada americană pe domenii importante de interes, 

circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic. 

De subliniat că dezvoltarea și aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul economic a 

reprezentat o prioritate și o constantă în toate întrevederile bilaterale cu oficiali de rang înalt ai 

administrației americane, precum și cu delegații economice ale AMRO și AmCham. 

Alte întrevederi care au contribuit la implementarea acestui obiectiv sunt următoarele: Michael 

Guest, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România (21 martie 2018); întâlnirile 

(28 martie, 13 și 17 aprilie 2018) cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România 

(AmCham), reprezentanți guvernamentali și ai mediului de afaceri – organizații patronale din 

California precum L.A. World Trade Center Los Angeles, Camera de Comerț și Pacific 

Council, ambele din Los Angeles și cu reprezentanții AMRO (American Romanian Business 

Council), cu participarea companiilor: ExxonMobil, Smithfield, ADM, Amgen, MetLife, 

Parsons, Boeing, Lockheed Martin, Merck, Motorola, Cargil, Oshkosh Defense, Medtronic, 

Textron precum și alte companii care au participat la evenimentul Trade Winds, din România; 

cu delegația Bell Helicopter; participarea la evenimentul de prezentare a aeronavei G550, 

produsă de Gulfstream Aerospace Corp și la dineul oferit de Menahem Lubninsky, Președintele 

pieței de produse Kosher din SUA și Michael Landau, Președinte și CEO al CIT Africa.  

În cadrul tuturor discuțiilor, au fost prezentate măsurile adoptate de Guvernul României pentru 

asigurarea unei creșteri economice sustenabile și promovarea unui mediu investițional 

competitiv. În acest sens, a fost reiterat angajamentul ferm al Guvernului Dăncilă pentru 

asigurarea unui climat investițional transparent şi atractiv, precum și pentru susținerea și 

promovarea unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor și atragerea cât mai multor investitori 

americani în domenii importante precum:infrastructură, energie, IT, securitate cibernetică, 

cercetare și inovație etc.  

2. Continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei cu Republica Moldova, pe 

baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană, cu valorizarea 

caracterului special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu susţinerea 

activă a reformării democratice profunde, precum şi a aspiraţiilor europene ale acesteia 

Parteneriatul strategic bilateral pentru integrare europeană a Republicii Moldova a constituit 

încă de la preluarea mandatului o prioritate a Guvernului Dăncilă. Atât în cadrul dezbaterilor şi 

întrevederilor la nivelul UE, cât şi în cadrul proiectelor comune şi al cooperării bilaterale dintre 

România şi Republica Moldova, România a susținut constant obiectivul strategic al Republicii 

Moldova privind integrarea europeană, obiectiv dorit ca fiind ireversibil. 

A fost continuată promovarea abordării integrate, strategice a relației cu Republica Moldova. 

România a fost și va rămâne un partener dinamic și de încredere al Republicii Moldova, atât 

prin relațiile bilaterale, cât și în dialogul cu partenerii externi, UE și SUA, în special. Interesul 

României este să contribuie la consolidarea stabilității, dezvoltării economice și a 

perspectivelor europene ale Republicii Moldova. România a fost, este și va rămâne, pe mai 

departe, un partener solid în promovarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. 
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În toate acțiunile întreprinse, s-a urmărit asigurarea cooperării interinstituționale interne pentru 

coordonarea proiectelor și inițiativelor ce privesc sprijinirea parcursului european și a stabilității 

și evoluției democratice a Republicii Moldova. A fost acordată o atenție specială proiectelor ce 

vor asigura interconectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România, în 

domeniul energetic, al transporturilor, în asigurarea compatibilității instituționale. În acest 

context este de reținut participarea viceprim-ministrului Ana Birchall la inaugurarea lucrărilor 

la șantierul de construcții a interconectorului Ungheni – Chișinău, prilej cu care a fost reiterat 

mesajul prim-ministrului României, care a salutat importanța proiectului interconectorului Iaşi-

Ungheni şi a extinderii acestuia pe traseul Ungheni-Chişinău pentru securitatea energetică a 

Republicii Moldova, prin diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale. 

Interconectarea în domeniul gazelor naturale între România și Republica Moldova este o 

prioritate majoră a cooperării bilaterale și reprezintă o investiție strategică.  

Demersurile au vizat, de asemenea, continuarea investițiilor în modernizarea Republicii 

Moldova, în bunăstarea cetățenilor și în parcursul european al Republicii Moldova și a fost 

susținută implementarea Acordului de Asociere și continuarea de către Chișinău a procesului 

de reforme de o importanță crucială, precum și de modernizare a societății.  

Pentru implementarea acestor obiective, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României a avut, de la preluarea mandatului, numeroase 

întrevederi cu oficiali moldoveni, printre care: ministrul de externe al Republicii Moldova, 

Tudor Ulianovschi, viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Cristina 

Lesnic , viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă, 

Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și prim-ministrul 

Republicii Moldova, Pavel Filip.  

Pe agenda discuțiilor s-au aflat: continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei cu 

Republica Moldova, pe baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeană, cu 

valorizarea caracterului special al originii, limbii, culturii, istoriei comune, concomitent cu 

susţinerea activă a reformării democratice profunde, precum şi a aspiraţiilor europene ale 

acesteia. De asemenea, în cadrul întâlnirilor a fost transmis mesajul ferm de susținere al prim-

ministruluiși al Guvernului României pentru Republica Moldova în direcția continuării 

obiectivelor europene, reconfirmând susținerea României pentru parcursul european al 

Republicii Moldova, în baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a 

Republicii Moldova și în consens cu aspirațiile cetățenilor săi. De asemenea, au fost discutate 

aspecte legate de procesul de reglementare a conflictului din regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova printr-o soluție cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului, cu 

respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul granițelor sale 

recunoscute la nivel internațional.  

Totodată, a fost reconfirmat angajamentul comun pentru promovarea relațiilor comerciale 

dintre România și Republica Moldova, viceprim-ministrul Ana Birchall evidențiind sprijinul 

Guvernului Dăncilă inclusiv pentru valorificarea oportunităților deschise de exercitarea de către 

România a Președinției Consiliului UE. 

 

3. Întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătate şi cu statele membre UE, 

inclusiv prin consolidarea parteneriatelor şi relaţiilor strategice pe care România le-a 

dezvoltat cu aceste state 

3.a. În toate demersurile întreprinse s-a urmărit dinamizarea parteneriatului strategic cu 

Marea Britanie, prin intensificarea cooperării pe domeniile prevăzute în Declaraţia de 

Parteneriat Strategic, inclusiv în perspectiva actualizării Parteneriatului Strategic cu 

Marea Britanie, în context post-Brexit. 
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În noul context european al procesului Brexit, acțiunile viceprim-ministrului pentru 

implementarea parteneriatelor strategice au vizat consolidarea relațiilor bilaterale, în sensul 

actualizării și aprofundării Parteneriatului strategic cu Marea Britanie. România a continuat să 

promoveze și să susțină o relație cât mai apropiată a Marii Britanii cu UE.  

Astfel, a fost adoptat memorandumul cu tema ,,Înființarea grupului de lucru pentru actualizarea 

și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Marea Britanie” care are ca scop adaptarea 

Parteneriatului Strategic cu Marea Britanie la parametrii noii relații dintre Uniunea Europeană 

și Marea Britanie, precum și imprimarea unui nou nivel de ambiție cooperării noastre în 

perioada post-Brexit. 

Astfel, Grupul de lucru s-a reunit sub coordonarea viceprim-ministrului pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României. În cadrul acestei întâlniri, ministerele și instituțiile cu 

atribuții au evidențiat stadiul dialogului bilateral cu Marea Britanie și oportunitatea aprofundării 

și dezvoltării Parteneriatului Strategic RO-UK, în lumina evoluțiilor europene care privesc 

modificarea raporturilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, precum și din prisma 

intereselor naționale ale României în ceea ce privește extinderea cooperării cu Marea Britanie 

și capitalizarea potențialului nevalorificat însemnat din prezent. În particular, a fost evidențiat 

nivelul schimburilor comerciale în creștere, însă sub potențial, având în vedere caracteristicile 

economice și sociale ale relației bilaterale și comparația cu alte state din regiune. S-a stabilit ca 

fiecare minister să prezinte măsurile pe care le consideră necesare aprofundării și dezvoltării 

Parteneriatului Strategic. 

În ceea ce privește problematica Brexit, cabinetul viceprim-ministrului pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României a fost reprezentat la Reuniunile interministeriale privind 

problematica Brexit, organizate de către MAE.  

În ceea ce privește dezvoltarea și intensificarea domeniului economic, este de reținut că în 

ultima perioadăschimburile comerciale dintre cele două state au cunoscut un trend ascendent, 

investiţiile britanice în România cunoscând o creștere semnificativă. 

Extinderea cooperării bilaterale dintre România și Marea Britanie, îndeosebi pe dimensiunea 

economică, a fost una dintre principalele teme aflate pe agenda întrevederilor viceprim-

ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice cu oficiali britanici de rang înalt. 

Printre întrevederile bilaterale avute de la preluarea mandatului și până în prezent s-au 

evidențiat: bilaterala și prânzul de lucru cu Jeremy Hunt, secretarul de stat pentru afaceri externe 

și Commonwealth al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, întrevederea cuGavin 

Williamson, secretarul apărării britanic, în marja Dialogului Shangri La, întrevederea cu 

domnul Andrew Mitchell, comisarul pentru comerț cu Europa al Marii Britanii, întrevederea cu 

Sir Simon McDonald, șeful serviciului diplomatic britanic, întrevederea cu Tony Blair, fostul 

prim-ministru al Marii Britanii, precum și întrevederea cu delegația grupului parlamentar de 

prietenie cu România din Parlamentul britanic, formată din Bob Blackman, John Grogan, Drew 

Hendry și Carol Monaghan. În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța Parteneriatului 

Strategic cu Marea Britanie în domeniul securității, în sfera economică, precum și multiple 

oportunități de dezvoltare pe care acesta le oferă, prin adaptarea lui la noile realități europene 

în contextul Brexit. 

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, 

și cu echipa acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante 

de interes comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic româno-

britanic. 

De asemenea, viceprim-ministrul român a participat la inaugurarea centrului de servicii 

financiare al London Stock Exchange Group (Bursa din Londra), la București, alături de Jeremy 



360 

 

Hunt, Secretar de stat pentru Afaceri Externe și ale Commonwealth-ului, David Schwimmer, 

director al Bursei de la Londra, precum și parlamentari, diplomați și reprezentanți ai mediului 

de afaceri. În mesajul transmis din partea prim-ministrului României, demnitarul român a 

salutat decizia managementului bursei londoneze de a deschide un hub regional la București, 

subliniind importanța acestei investiții pentru România. 

Dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic, care unește România și Marea Britanie 

de peste 15 ani, prin adaptarea lui la noile realități europene în contextul Brexit, a reprezentat o 

prioritate strategică, mai ales în contextul în care România are o comunitate importantă în 

Marea Britanie, o comunitate bine integrată în societatea britanică, un adevărat liant între cele 

două state. 

3.b. Aprofundarea Parteneriatului strategic cu Franţa şi continuarea implementării Foii 

de Parcurs a Parteneriatului strategic, în toate dimensiunile sale 

Aprofundarea Parteneriatului strategic cu Franța și implementarea Foii de Parcurs a acestuia au 

reprezentat principalele obiective vizate de acțiunile viceprim-ministrului în relația cu 

partenerii francezi. A fost acordată o atenție deosebită dinamicii întâlnirilor la nivel înalt. Foaia 

de Parcurs este dovada solidă care susține dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale la 

nivel politic, economic și sectorial, în acest sens existând un interes pentru proiecte concrete și 

rezultate.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Franței în România, și cu echipa acestuia, 

participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes (de 

exemplu: în deschiderea Conferinţei Preşedinţilor delegaţiilor parlamentare la Adunarea 

Parlamentară a Francofoniei din Regiunea Europa sau la evenimentele de comemorare a eroilor 

Primului Război Mondial în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Armistițiului), circumscrise 

ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic româno-francez. 

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut 

numeroase întrevederi  cu E.S. doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România, în 

cadrul cărora a fost subliniată deschiderea actualei guvernări de a consolida parteneriatul 

strategic, precum și angajamentul privind elaborarea Foii de Parcurs.  

De asemenea, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României 

a avut o întâlnire cu delegația Grupului Parlamentar de Prietenie cu România  din Adunarea 

Națională a Franței. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme relevante în relațiile România-Franța, 

precum: dinamica parteneriatului strategic dintre cele două state, cooperarea economică, 

Sezonul România-Franța, cooperarea în sfera Francofoniei, dar și elemente referitoare la agenda 

europeană – viitorul UE, pregătirile privind preluarea de către România a Președinției 

Consiliului UE, aderarea României la Schengen sau Politica Agricolă Comună. 

Tot în cadrul demersurilor de aprofundare a relațiilor bilaterale româno-franceze, viceprim-

ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a participat la 

Conferința șefilor de stat și de guvern ai țărilor care au în comun limba franceză, în Armenia, 

la Erevan. Pe agenda reuniunii s-au aflat teme de interes comun precum: adoptarea unor 

documente și rezoluții relevante pentru problematica spațiului francofon, alegerea Secretarului 

General al Francofoniei pentru mandatul 2018-2022, dezbateri privind situațiile de criză din 

spațiul francofon și acceptarea de noi membri în Organizația Internațională a Francofoniei. În 

acest context, a semnat, conform mandatului primit, acordul de sediu al Biroului Regional al 

Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Europa Centrală și de Est (BRECO), încheiat 

între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei (OIF). 
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Dialogul constant cu ambasada și cu autoritățile franceze au contribuit la atingerea obiectivelor 

comune aflate pe agenda bilaterală, cu un impact pozitiv inclusiv asupra negocierii foii de 

parcurs și a lansării sezonului cultural România-Franța. 

 

 

3.c. Consolidarea parteneriatului de substanță strategică cu Germania 

Relațiile româno-germane, deși nu sunt subsumate unui parteneriat strategic formal, au o natură 

specială, definită de legăturile sociale puternice dintre țările noastre, de raporturile economice 

însemnate și experiența de cooperare politică în general foarte bună (aderarea României la UE 

s-a petrecut în timpul președinției germane a Consiliului UE). Germania este primul partener 

comercial al României și al doilea mare investitor în economia noastră națională, iar 

demersurile și acțiunile întreprinse au vizat consolidarea și aprofundarea relațiilor dintre 

România și Germania. 

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Germaniei la București și cu echipa acestuia. 

În cadrul discuțiilor a fost evidențiat caracterul special al relațiilor germano-române, cu accent 

pe identificarea unor inițiative care să pună în valoare experiența germană, atât în contextul 

celebrării Centenarului Marii Uniri, având în vedere contribuția importantă a minorității 

germane, cât și al exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. De 

asemenea, demnitarul român a participat la activitățile organizate de ambasadă pe domenii 

importante de interes comun, circumscrise ariilor de cooperare bilaterale, de exemplu: Ziua 

Unității Germane (prilej cu care a fost subliniată importanța pe care Guvernul o acordă 

aprofundării relațiillor cu Germania, partener în cadrul Uniunii Europene și un aliat de prim-

plan în cadrul NATO), evenimentele de comemorare a eroilor Primului Război Mondial în 

cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Armistițiului, la Cimitirul Bellu și Cimitirul Pro Patria. 

De asemenea, cu ocazia participării la lucrările Forumului Economic de la Davos, viceprim-

ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a avut o întrevedere cu Ursula von der 

Leyen, ministrul Apărării din Germania. În cadrul întrevederii, a avut un schimb de opinii 

asupra relației bilaterale în ceea ce privește interesele noastre prioritare pe dimensiune politică, 

precum şi cu privire la cooperarea la nivel european. 

3.d. În ceea ce priveşte Parteneriatul strategic cu Spania, toate demersurile întreprinse au 

urmărit punerea în valoarea acestui parteneriat. 

Consolidarea și dezvoltarea Parteneriatului strategic cu Spania,pe toate dimensiunile sale, 

reprezintă o prioritate pentru politica externă a României, inclusiv în ceea ce privește 

cooperarea în cadrul UE și în context multilateral.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Spaniei în România, și cu echipa acestuia, 

participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun, 

circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului Strategic româno-spaniol. Pe agenda 

discuțiilor s-au aflat măsurile necesare atingerii obiectivelor de pe agenda comună, promovarea 

cooperării economice și a drepturilor comunității românești din Spania. În acest context, au fost 

subliniate relațiile excelente dintre România și Spania, reflectate în cooperarea foarte dinamică 

de exemplu în domeniile economic, apărare, administrație publică locală, afaceri interne, 

educație și cultură.  

3.e. Parteneriatul strategic consolidat cu Italia constituie una dintre prioritățile 

diplomației române, consolidarea și dezvoltarea acestuia fiind un obiectiv promovat 
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constant în toate discuțiile avute de viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice cu interolocutorii italieni.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Italiei la București, și cu echipa acestuia, și a 

participat la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun, 

circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic consolidat româno-italian. Pe 

agenda discuțiilor s-au aflat măsurile necesare atingerii obiectivelor de pe agenda comună, 

promovarea cooperării economice și a drepturilor comunității românești din Italia. 

Promovarea oportunităților pentru dezvoltarea și aprofundarea dimensiunii economice a 

fost abordată în cadrul vizitei la București a vicepremierului italian Matteo Salvini, prilej cu 

care vicepremierul român a prezentat omologului italian oportunitățile cooperării în domeniul 

industriei de film, pe baza schemei de ajutor de stat oferită de Guvernul României, precum și în 

domenii precum infrastructura, resursele regenerabile, industria alimentară, farmaceutică și IT, 

unde există în continuare un potențial substanțial pentru dezvoltarea relațiilor economice. De 

asemenea, obiective comune economice au fost discutate și la întrevederea cu delegația 

Camerei de Comerț Italiene pentru România, prilej cu care vicepremierul a reconfirmat 

angajamentul pentru promovarea relațiilor comerciale româno-italiene, reprezentanții mediului 

de afaceri din Italia fiind interesați de politicile promovate la nivel guvernamental pentru 

încurajarea investițiilor. 

Pe dimensiunea culturală a cooperării, se evidențiază participareala Ischia Global Film&Music 

Fest, unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, care a reunit nume de prim-plan 

din industria internaţională a filmului, în cadrul căruia a fost promovat pachetul de facilități 

acordat de către Guvernul României, destinat sprijinirii realizării de co-producții în industria 

cinematografică românească. 

Sunt de reținut evoluțiile privitoare la dimensiunile cooperării economice și sectoriale, în anul 

2018, fiind înregistrată cea mai ridicată valoare din istoria schimburilor comerciale dintre cele 

două țări. 

3.f. În relațiile bilaterale cu Polonia s-a acționat pentru aprofundarea și consolidarea 

Parteneriatului strategic, pe baza intereselor convergente ale celor două state în cadrul 

UE, NATO şi în Vecinătatea Estică. 

Relațiile româno-poloneze au fost aprofundate, reuniunea interguvernamentală România – 

Polonia de la Varșovia fiind cel mai important eveniment la nivel bilateral din ultimii ani. Cu 

această ocazie, programul consultărilor a cuprins convorbiri bilaterale între miniștrii de sector, 

convenindu-se asupra unor măsuri în domenii precum securitatea și apărarea, integrarea 

europeană, afacerile externe, afacerile interne, antreprenoriatul și economia, inovarea, 

agricultura și turismul. Au fost astfel agreate: încheierea, în viitorul apropiat, a unui acord 

bilateral de cooperare în industria apărării; intensificarea dialogului politic la toate nivelurile în 

pregătirea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, promovarea perspectivei 

europene a statelor vecine; organizarea unui forum de afaceri româno – polon. De asemenea, a 

fost afirmată intenția de include în consultările viitoare și domeniile energiei, transporturilor și 

infrastructurii, educației și al dezvoltării tehnologice. Prim-ministrul român a lansat invitația 

organizării celei de-a doua runde a consultărilor interguvernamentale în România.  

În marja organizării reuniunii interguvernamentale România – Polonia, viceprim-ministrul 

pentru implementarea parteneriatelor strategice împreună cu ministrul pentru românii de 

pretutindeni au avut o întâlnire cu militarii români aflați în Polonia și cu reprezentanți ai 

comunității românești. 

Totodată, dialogul bilateral cu Polonia, a cunoscut o intensificare accelerată, aceasta fiind un 

partener de prim-plan în UE, NATO și regiunea Europei Centrale și de Est. 
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Ca parte a dialogului constant vizând dezvoltarea dimensiunii strategice a cooperării cu Polonia, 

viceprim-ministrul pentru implementarea partenerilor strategice a avut întrevederi cu oficiali de 

rang înalt din Polonia, respectiv prim-ministrul Mateusz Morawiecki(în marja Forumului 

Economic Mondial de la Davos), Beata Szydło, viceprim-ministrul Poloniei, Jacek 

Czaputowicz, ministrul afacerilor externe, și Jerzy Kwiecinski, ministrul investiţiilor şi 

dezvoltării. Cu aceste ocazii a evidențiat importanța pe care premierul și Guvernul României o 

acordă dezvoltării și aprofundării cooperării bilaterale, precum și concretizării proiectelor 

convenite în cadrul Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări de la București. 

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant, constructiv și pentru 

dinamizarea relațiilor bilaterale în contextul aniversării centenarelor naționale din cele două 

state și în perspectiva celebrării, în 2019, a o sută de ani de la stabilirea raporturilor diplomatice 

româno-polone, demnitarul român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Poloniei la 

București, și cu echipa acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii 

importante de interes comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic 

româno-polonez.  

3.g. În ceea ce privește Parteneriatul strategic cu Turcia, în toate demersurile întreprinse 

s-a urmărit obiectivul României de consolidare a Parteneriatului strategic cu Turcia pe 

baza intereselor comune, cu precădere în domeniul securitar și economic.  

Totodată, aceste acțiuni au vizat aprofundarea cooperării în cadrul NATO, în vederea 

promovării stabilității și securității regionale și internaționale. Printre contactele avute amintim: 

participarea în delegația condusă de prim-ministrul României în vizita oficială întreprinsă în 

Turcia, întâlnirea bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Mevlut 

Cavuşoglu, în marja Reuniunii Ministeriale a Coaliției globale anti-ISIL/Daesh de la 

Washington și primirea delegației Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, prilej 

cu care au fost abordate subiecte privind cooperarea bilaterală cu accent pe identificarea de noi 

proiecte de cooperare economică și investiții.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Turciei la București, și cu echipa acestuia, 

participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun, 

circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-turc. 

3.h. În toată această perioadă Parteneriatul strategic cu Azerbaidjan a fost promovat cu 

accent pe identificarea oportunităților economice ocazionate de poziția strategică deținută 

de acest stat.  

De exemplu, consolidarea dialogului politic, cooperarea energetică, cooperarea economică, 

cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în domeniul culturii au constituit 

elementele centrale ale demersurilor întreprinse de viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice în dialogul cu factorii de decizie și autoritățile de la Baku.  

Un element esențial în dezvoltarea cooperării bilaterale l-a constituit reluarea lucrărilor 

Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare economică și tehnico-științifică România-R. 

Azerbaidjan (CMI), după o pauză de 9 ani.Lucrările au fost co-prezidate de viceprim-ministrul 

Ana Birchall și ministrul muncii din Azerdbaidjan, Sahil Babayev. Agenda discuțiilor a cuprins 

teme de interes major pentru dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic în domenii 

sectoriale importante precum: transporturi, comerț, comunicații, agricultură, IT, muncă și 

justiție socială, turism, educație. La finalul lucrărilor a fost semnat Protocolul reuniunii 

Comisiei Mixte, prilej cu care s-a decis și s-a realizat elaborarea unui Plan de Acțiuni pentru 

perioada următoare.  

De la preluarea mandatului, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice 

ale României a avut două  întrevederi de substanță cu Ilham Aliyev, preşedintele Republicii 
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Azerbaidjan, două întrevederi cu Elmar Mammadyarov, ministrul afacerilor externe, cu Ramin 

Namig Guluzade, ministrul transportului, comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, cu  

Shahin Abdulla Mustafayev, ministrul economiei, cu Khalaf Khalafov, vice-ministrul afacerilor 

externe al Republicii Azerbaidjan, cu Fuad Muradov, președintele Comitetului de Stat pentru 

Diaspora al Azerbaidjanului. Pe agenda întrevederilor bilaterale s-au aflat teme precum dorinţa 

de aprofundare a parteneriatului strategic dintre România şi Azerbaidjan, în special pe 

dimensiunea economică, cu dezvoltarea unor proiecte de interes comun în sfera energiei şi a 

transporturilor, precum şi cooperarea între cele două state în cadrul ONU, inclusiv din 

perspectiva candidaturii României pentru un mandat de membru nepermanent în Consiliul de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite – 2020-2021. 

De asemenea,  viceprim-ministrul a participat la cele două ediții ale Forumului Global organizat 

la Baku de către Centrul Internațional „Nizami Ganjavi”, prilej cu care a avut numeroase 

întâlniri bilaterale și discuții cu factorii de decizie și autoritățile de la Baku.  

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Azerbaidjanului la București, și cu echipa 

acestuia, participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes 

comun, circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-azer. 

3.i. Alte acțiuni pentru consolidarea relațiilor strategice ale României cu statele din 

vecinătate și cu statele membre UE 

În perioada 15-16 noiembrie 2018, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor 

strategice a participat la două sesiuni în cadrul celei de-a 3-a ediții a Summit-ului de la Salonic, 

dedicat perspectivelor europene, conectivității, dezvoltării industriale și cooperării în Balcanii 

de Vest, organizat sub egida Președinției Republicii Elene: ”Cooperarea regională ca parte a 

integrării europene” și ”Securitatea energetică în regiune”, în cadrul cărora a prezentat 

angajamentul prim-ministrului și al Guvernului României pentru proiectul european și procesul 

de extindere al UE. În marja Summit-ului, au avut loc o serie de întrevederi ale înaltului 

demnitar român cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, cu prim-ministrul Bulgariei, Boyko 

Borissov, cu prim-ministrul Serbiei, Ana Brnabić, cu guvernatorul Regiunii Macedoniei 

Centrale,  Apostolos Tzitzicostas, cu primarul orașului Salonic, Yannis Boutaris, cu Vassili 

Apostolopoulos, director executiv al Athens Medical Group, cu Nontas Ohonos, directorul 

executiv și fondatorul Best Food Production, precum și cu ambasadorul SUA în Republica 

Elenă, E.S. Geoffrey R. Pyatt. În cadrul întrevederilor au fost discutate oportunitățile cooperării 

în Balcanii de Vest și aprofundarea relațiilor economice între țările din regiune, în contextul 

preluării de către România a Președinției rotative a Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019. 

În perioada 28 februarie – 2 martie, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor 

strategicea participat la Forumul Economic de la Delphi, prilej cu care a participat la sesiunea 

plenară, din deschiderea Forumului, la sesiunea pe tema „Shifting Forces in the Regional 

Energy Ecosystem”, la dejunul de lucru cu delegația Atlantic Council și a avut întrevederi 

bilaterale cu: Alexis Tsipras, Prim-ministru al Republicii Elene și Georgios Stathakis, ministrul 

elen al energiei și schimbărilor climatice, în format pull aside, respectiv cu Georgios 

Katrougalos, ministrul elen de externe. Oficialul român a reiterat faptul că Guvernul 

Dăncilăeste un susținător puternic al oricărei forme de cooperare regională care poate aduce 

valoare adăugată în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie, fiind deschis la 

explorarea inițiativelor relevante în domenii precum securitatea energetică, interconectivitatea 

rețelelor de transport și coridoarele. În context, a evidențiat importanța proiectului 

interconectorului BRUA, un bun exemplu de prioritate regională susținută financiar de către 

Comisia Europeană, care va contribui la securitatea regională a aprovizionării. Totodată, a 

arătat că principalul obiectiv al României, în special în contextul deținerii Președinției 

Consiliului UE, este avansarea integrării pieței regionale, prin norme de reglementare și 
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dezvoltarea infrastructurii necesare în cadrul inițiativei Uniunii Europene privind energia și în 

conformitate cu obiectivele Comunității Energiei. În cadrul discuțiilor bilaterale, a reiterat 

angajamentul prim-ministrului și al Guvernului României pentru asigurarea dinamicii 

dialogului bilateral la nivel înalt, creșterea volumului schimburilor comerciale, consolidarea 

cooperării în domenii sectoriale precum securitatea energetică, transporturile și turismul. 

Vicepremierul Birchall a transmis premierului grec Tsipras mesajulpremierului Viorica Dăncilă 

de felicitare pentru încheierea Acordului de la Prespa cu Macedonia de Nord și pentru 

ratificarea acordului de către Parlamentul de la Atena, ca o realizare majoră pentru stabilitatea 

Balcanilor de Vest. De asemenea, s-a discutat posibilitatea organizării unui Forum și a unei 

misiuni de promovare economică la București, cu prilejul cărora să fie invitate în România 

unele dintre companiile grecești importante. În cadrul discuțiilor, viceprim-ministrul român a 

promovat candidatura României la OCDE,  ministrul grec de externe, reiterând sprijinul deplin 

al țării sale pentru candidatura României. 

 

4. Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani şi 

promovarea de noi relaţii speciale, pentru eficientizarea acţiunii diplomatice în context 

european şi euroatlantic. În acest sens, se vor avea în vedere state din regiunea extinsă a 

Mării Negre, din Asia, America Latină, precum şi alte state din G20 

4.a. În această perioadă s-a acționat pentru substanţializarea parteneriatului cu Japonia.  

A fost subliniat angajamentul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului României 

privind dezvoltarea, consolidarea și aprofundarea relației strategice cu Japonia, precum și în ce 

privește valorificarea potențialului  dimensiunii economice a relației dintre România și Japonia, 

statul nipon fiind cel mai mare investitor asiatic din România.  

Astfel, au avut loc întrevederi ale viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor 

strategice ale României cu ministrul de externe al Japoniei, Tarō Kōno, în marja participării la 

cea de-a 73-a Adunare Generală a ONU de la New York și în marja Forumului Economic 

Mondial de la Davos, cu Kentaro Sonoura, consilierul special al prim-ministrului japonez 

Shinzo Abe, în marja participării la conferința ministerială cu tema „Promovarea unui viitor 

pașnic și sigur în Orientul Mijlociu", cu Itsunori Onodera, ministrul japonez al apărării, în marja 

dialogului Shangri-La și cu Yasushi Masaki, director general, Biroul Afaceri Europene din 

MAE japonez. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme relevante din perspectiva relației strategice 

dintre România și Japonia, precum aprofundarea schimburilor politico-diplomatice, extinderea 

cooperării economice, inclusiv prin încurajarea investiţiilor japoneze în România, continuarea 

dialogului pe teme de securitate. În toate întâlnirile menționate, a fost transmis angajamentul 

puternic al actualei guvernări de aprofundare a relației bilaterale și dezvoltarea acesteia la 

stadiul de Parteneriat Strategic. 

De la preluarea mandatului, pentru promovarea unui dialog constant și constructiv, demnitarul 

român a avut întâlniri periodice cu ambasadorul Japoniei la București, și cu echipa acestuia, 

participând la activitățile organizate de ambasadă pe domenii importante de interes comun, 

circumscrise ariilor de cooperare ale Parteneriatului strategic româno-japonez.  

4.b. În relaţia cu China, s-a acţionat pentru concretizarea în continuare, mai ales în plan 

economic, a Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare 

Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu China constituie un obiectiv important al dimensiunii de 

politică externă din Programul de Guvernare, prin valorificarea oportunităților multiple oferite 

de extinderea prezenței economice chineze pe plan global.  

Pentru concretizarea acțiunilor de cooperare în cadrul Parteneriatului cu R.P.Chineză, viceprim-

ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a avut discuții cu ambasadorul R. P. 
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Chineze la București și a participat la o serie de acțiuni diplomatice organizate la București. 

Astfel, a participat la dejunul oferit de prim-ministrul României cu ocazia vizitei Emisarului 

Special al Preşedintelui Republicii Populare Chineze, Guo Shengkun. Întâlnirea cu oficialul 

chinez a urmărit în principal aspectele care privesc concretizarea în continuare, mai ales în plan 

economic şi comercial, a Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare. 

Totodată, viceprim-ministrul a avut o întrevedere cu Cao Jianming, vicepreședinte al 

Comitetului Central al Congresului Național al Poporului, în cadrul căreia au fost abordate 

cooperarea româno-chineză în contextul aniversării, în 2019, a 70 de ani de relații diplomatice 

neîntrerupte între cele două țări, precum și organizarea unei întrevederi bilaterale între prim-

ministrul Viorica Dăncilă și omologul chinez Li Keqiang, în marja Summit-ului 16+1 de la 

Sofia, din luna iulie. 

Demersurile subsumate relației bilaterale cu R.P.Chineză au avut un caracter complementar, 

vizând sprijinirea acțiunilor desfășurate devicepremierul special desemnat pentru coordonarea 

Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R.P.Chineză. 

4.c. Dialogul politic și economic cu India, în baza Declarației Comune de stabilire a unui 

Parteneriat extins, a constituit o prioritate și o preocupare constantă. 

În acest sens a fost vizată dezvoltarea și consolidarea cooperării în sectoare cheie precum 

economie şi comerţ, apărare, agricultură, industria alimentară, infrastructură. 

În vederea atingerii obiectivului privind dinamizarea dialogului bilateral cu India, în contextul 

Parteneriatului Extins, de la preluarea mandatului și până în prezent, viceprim-ministrul pentru 

implementarea parteneriatelor strategice a avut o serie întrevederi de lucru cu ambasadorul 

Republicii India la București, Thanglura Darlong, în cadrul cărora a fost reiterată dorința 

României de aprofundare a dialogului politic cu India la toate nivelurile și dezvoltarea 

parteneriatului dintre cele două țări, îndeosebi pe dimensiunea economică, atât prin investiții 

directe, cât și prin schimburi comerciale. 

În perioada 18-19 septembrie 2018, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor 

strategice a avut un schimb de opinii cu vicepreședintele Indiei, Shri M. Venkaiah Naidu, cu 

ocazia vizitei oficiale întreprinse de oficialul indian în România în marja Forumului de afaceri 

România – India organizat la București, reiterând deschiderea Guvernului pentru susținerea 

mediului de afaceri. Totodată, cu această ocazie a transmis mesajul prim-ministrului și a 

Guvernului României în cadrul Forumului de Afaceri, prin care a reiterat deschiderea 

Guvernului pentru susținerea investițiilor mutuale, ca vector al aprofundării parteneriatului 

dintre România și India. 

De asemenea, viceprim-ministrul pentru parteneriate strategice a participat la inaugurarea 

Centrului de Tehnologie și Inovare al companiei indiene Infosys în România, ocazie cu care a 

reiterat angajamentul Guvernului României pentru dezvoltarea, aprofundarea și consolidarea 

Parteneriatului Extins dintre România și India,îndeosebi pe dimensiunea economică, atât prin 

investiții directe, cât și prin schimburi comerciale. 

4.d. România va continua să sprijine activ aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale 

Georgiei 

De la preluarea mandatului de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor 

strategice ale României și până în prezent, a fost evidențiat dialogul politic excelent cu Georgia, 

cu valențe strategice, dintre cele două state.  

În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Georgiei în România, E.S. Nikoloz Nikolozishvili, 

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a subliniat sprijinul 

României şi al actualului guvern pentru parcursul european şi euro-atlantic al Georgiei, precum 
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şi dorinţa de a ridica relaţia bilaterală la stadiul de parteneriat strategic cu ocazia unei vizite la 

nivel înalt a părţii române la Tbilisi. 

Pentru îndeplinirea obiectivului de sprijinire activă a parcursului euro-atlantic al Georgiei, 

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a desfășurat și o serie de 

acțiuni diplomatice punctuale, în marja participării la forumuri și conferințe internaționale. 

Astfel, a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Georgiei, Mikheil 

Janelidze, în marja participării la Global Baku Forum (13-18 martie 2018), respectiv cu 

ministrul Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia, Giorgi Kobulia, în marja Bloomberg 

New Economy Forum din Singapore (6-7 noiembrie 2018). În cadrul întrevederilor, viceprim-

ministrul Birchall a reiterat sprijinul României pentru împlinirea aspirațiilor europene și euro-

atlantice ale Georgiei. 

Totodată, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat, la 26 

mai, la ceremoniile dedicate aniversării centenarului independenței și statalității georgiene, la 

Tbilisi, în marja ceremoniilor oficiale având loc întrevederi bilaterale cu președintele Georgiei, 

cu prim-ministrul și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe. Discuțiile au vizat 

stadiul actual și perspectivele relațiilor româno-georgiene, cu accent asupra agendei contactelor 

din perioada următoare și teme precum dezvoltarea cooperării în plan economic, relațiile UE-

Georgia, problematica de securitate, inclusiv relațiile Georgiei cu NATO, cooperarea bilaterală 

în cadrul multilateral. 

 

5. Promovarea candidaturii României pentru mandatul de membru nepermanent în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2020-2021. 

Candidatura pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate reprezintă 

angajamentul României în sprijinul eforturilor ONU de a asigura pacea și securitatea în plan 

internațional, stabilit ca obiectiv important de politică externă. Experienţa şi expertiza României 

pot fi de folos în soluționarea provocărilor globale actuale.  

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a sprijinit activ demersurile 

instituției coordonatoare, Ministerul Afacerilor Externe, de promovare a candidaturii României.  

Astfel, în acțiunile și demersurile întreprinse, a fost subliniată necesitatea unei cooperări inter-

regionale și bilaterale mai strânse în domenii de interes comun, pentru o reflectare cât mai 

realistă a provocărilor globale de securitate și dezvoltare care nu țin cont de nicio graniță sau 

configurație geopolitică – schimbări climatice, securitate alimentară, migrație, terorism sau 

proliferarea nucleară. 

În toate întrevederile, demnitarul român a prezentat experiența și rezultatele importante obținute 

de România de-a lungul timpului, a arătat că România va contribui la întărirea rolului 

organizaţiei, de garant al păcii și securității, promotor al dezvoltării durabile și susținător al 

drepturilor omului și al statului de drept. A arătat că țara noastră este profund angajată în 

construirea unei lumi mai sigure și mai echitabile, cu ajutorul unei Organizații a Națiunilor 

Unite eficace și credibile.  

Cu ocazia participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, viceprim-ministrul român a 

avut o serie de întrevederi în cadrul cărora a promovat candidatura României pentru un loc de 

membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Astfel, pe 23 ianuarie a avut o 

întrevedere cu António Guterres, Secretarul General al ONU, căruia i-a transmis salutul prim-

ministrului Viorica Dăncilă, acesta apreciind, la rândul său, implicarea României în activitățile 

ONU, iar la data de 24 ianuarie a avut loc o întrevedere cu prim-ministrul Vietnamului, Nguyen 

Xuan Phuc, și cu Iván Duque Márquez, președintele Columbiei. 
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Vizita de lucru în regiunea sudică a continentului african (Namibia, Angola și Africa de Sud), 

desfășurată în contextul celei de-a patra Reuniuni Ministeriale UE-Angola, co-prezidată de 

viceprim-ministrul român în numele Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și 

Politică de Securitate, a reprezentat o altă oportunitate de promovare a acestui obiectiv deosebit 

de important pentru politica externă a României. Astfel, în marja vizitei, candidatura României 

pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU a fost promovată de 

viceprim-ministrul român cu ocazia următoarelor întrevederi: cu președintele Republicii 

Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, cu ministrul afacerilor externe din Angola, Manuel 

Domingos Augusto, cu ministrul pentru dezvoltare economică și socială al Angolei, Manuel 

Nunes Júnior, cu președintele Republicii Namibia, Hage Geingob și cu viceprim-ministrul și 

ministrul namibian al afacerilor externe, Netumbo Nandi-Ndaitwah, precum și cu oficiali din 

Africa de Sud. 

În perioada 20-22 martie, cu ocazia participării la cea de-a doua Conferință de la Buenos Aires 

a Naţiunilor Unite pe tema cooperării Sud-Sud (BAPA+40), eveniment co-organizat de către 

Argentina şi Organizaţia Naţiunilor Unite, care a reunit șefi de stat și de guvern, miniștri și 

numeroși înalți oficiali, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut întrevederi, cu scopul 

promovării candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în CS ONU, cu 

următorii: María Fernanda Espinosa Garcés, președintele Adunării Generale a ONU, Jorge 

Faurie, ministrul de externe al Argentinei, José Valencia, ministrul de externe al Ecuadorului, 

Nestor Popolizio, ministrul de externe din Peru, Abdulla Shahid, ministrul de externe din 

Maldive, Pradeep Kumar Gyawali, ministrul afacerilor externe din Nepal, cu Bambang P.S. 

Brodjonegro, ministrul pentru planificarea dezvoltării naționale al Indoneziei, cu Nonofo 

Molefhis ministrul pentru afaceri prezidențiale, guvernare și administrație publică al Republicii 

Botswana, cu Ulaan Chultem, ministrul agriculturii și industriei ușoare din Mongolia și cu 

Angela Mercedes Ospina de Nicholls, Directorul General al Agenției Prezidențiale pentru 

Cooperare din Columbia.  

Totodată, în marja conferinței ONU de la Buenos Aires, oficialul român a găzduit un dejun de 

lucru cu oficiali din state din Africa sub-sahariană (Botswana, Congo, Camerun, Gambia, 

Zimbabwe), prilej cu care a promovat, de asemenea, candidatura României pentru un loc de 

membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. 

În luna mai a avut loc, în premieră, participarea României la Reuniunea Consiliului Afaceri 

Externe și Comunitare (COFCOR) al statelor membre ale CARICOM, la Nassau/Bahamas. 

Viceprim-ministrul român a avut o intervenție în plen și 15 întâlniri bilaterale separate cu 

Secretarul General al CARICOM și miniștrii de externe ai tuturor celor 14 state membre 

CARICOM. A fost promovată candidatura României pentru mandatul de membru nepermanent 

în Consiliul de Securitate al ONU și a fost reiterată voința fermă de a deveni un partener activ 

al regiunii în relația cu UE, de a dinamiza dialogul politico-diplomatic și schimburile 

comerciale și de a crea cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea cooperării sectoriale bilaterale. 

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a avut, în 

decursul aceleiași luni, întrevederi cu delegația Vietnamului condusă de domnul viceprim-

ministru Uong Chu Luu, vicepreşedintele Adunării Naţionale a Vietnamului și cu miniștri de 

externe, alți oficiali, ambasadori și diplomați ai statelor Benin, Burkina Faso, Burundi, Liberia, 

Madagascar, Tanzania, Kiribati, Insulele Marshall, Papua Noua Guinee, Samoa, Tuvalu, 

Ghana. Cu ocazia fiecărei întrevederi a fost promovată candidatura României pentru mandatul 

de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU în perioada 2020-2021. 

De asemenea, în perioada 31 mai–3 iunie, viceprim-ministrul a  participat la cea de-a 17-a 

conferință a Dialogului IISS Shangri-La organizată la Singapore, în cadrul căreia a avut 

întrevederi bilaterale cu ministrul japonez al apărării, Itsunori Onodera, cu viceprim-ministrul 

statului Qatar, Khalid Al-Attiyah, cu viceprim-ministrul Regatului Cambodgiei, Tea Banh, şi 
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cu viceprim-ministrul Regatului Thailandei, Prawit Wongsuwan, iar în perioada 7-8 iunie, în 

marja summit-ului liderilor femei de la Vilnius, viceprim-ministrul a avut o serie de întrevederi 

bilaterale cu delegațiile din Malaysia, condusă de Zuraida Kamaruddin, ministrul pentru 

locuințe și guvernare locală,  Republica Macedonia și Republica Uniunii Myanmar.  

Relațiile în plan bilateral și multilateral (cu accent pe cooperarea în cadrul ONU) cu statele 

Alianței Pacificului (Chile, Columbia, Mexic, Peru) au primit un impuls substanțial prin 

participarea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României 

la reuniunea Consiliului Miniștrilor Alianței Pacificului cu Statele Observatoare, în marja 

Summit-ului Alianței Pacificului (Puerto Vallarte, 23-24 iulie), unde a avut întrevederi 

bilaterale cu oficiali din aceste state.  

De asemenea, viceprim-ministrul a avut o serie de întrevederi și cu ambasadorul Emiratelor 

Arabe Unite în România (23 martie), cu miniștrii afacerilor externe din Iordania, Oman și 

Bahrein, în marja conferinței ministeriale cu tema „Promovarea unui viitor pașnic și sigur în 

Orientul Mijlociu", desfășurată în Polonia 13 (februarie), cu ministrul ghanez al afacerilor 

externe (27 martie), cu Miroslav Lajcak, Președintele Adunării Generale a ONU și Amina J. 

Mohammed, Secretar General adjunct al ONU (9 aprilie), cu vice-preşedintele şi ministrul 

afacerilor externe al Guyanei, Carl B. Greenidge, cu ministrii de externe ai Azerbaidjanului și 

Japoniei, în marja participării la cea de-a 73-a Adunări Generale a ONU de la New York (26 

septembrie), iar pe 6 decembrie a participat la reuniunea Grupului şefilor de misiuni diplomatice 

din America Latină şi Caraibi (GRULAC), acreditaţi la Bucureşti, la care au luat parte și 

ambasadorii statelor Argentina, Brazilia, Chile, Mexic, Peru și Venezuela, precum și cu 

însărcinatul cu afaceri al Cubei. 

Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a participat la 

Apia (Samoa), în perioada 29 octombrie-2 noiembrie, la reuniunea regională Small Island 

Developing States Accelerated Modalities of Action (S.A.M.O.A. Pathway), și a avut 

întrevederi bilaterale cu delegațiile din Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Kiribati, Insulele 

Marshall, Micronezia, Insulele Solomon, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu și Vanuatu. 

La 1 decembrie - cu ocazia participării la învestirea președintelui Mexicului - au avut loc 

întrevederi cu vice-președintele Argentinei, ministrul de externe și cel al economiei mexicane, 

în cadrul cărora demnitarul român a subliniat importanța valorificării oportunităților de 

cooperare bilaterală și a promovat candidatura României pentru obținerea locului de membru 

nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021. 

Urmare a demersurilor intense și susținute în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, s-a 

reușit obținerea unui număr încurajator de angajamente scrise și orale în favoarea României. 

 

6. Continuarea demersurilor pentru promovarea candidaturii României la Organizaţia 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

În toate întâlnirile avute de la preluarea mandatului, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice a susținut și promovat candidatura României la OCDE, subliniind 

expertiza deținută de România, inclusiv în cadrul întrevederilor bilaterale avute cu secretarul 

general al OCDE, Angel Gurria, a directorului pentru relații globale din cadrul Secretariatului 

General al OCDE, Andreas Schaal, precum și cu prilejul participării la Conferința OCDE la 

nivel înalt ”O nouă agendă de reforme pentru o Europă de Sud-Est mai competitivă”, care a 

avut loc la sediul Organizației, la Paris. 

Acest obiectiv important de politică externă a fost promovat în mod susținut și cu ocazia 

vizitelor de lucru în SUA, fiind obținută susținerea fermă a Administraţiei americanepentru 

candidatura României la OCDE.   



370 

 

 

7. Consolidarea dimensiunii economice a politicii externe – prin revigorarea diplomaţiei 

economice cu accent pe promovarea în exterior a produselor şi serviciilor naţionale și 

atragerea de investiţii în România, dar și încurajarea unei prezențe mai consistente a 

firmelor românești pe piețele externe, inclusiv prin acțiuni de promovare în cadrul 

evenimentelor de anvergură la nivel internațional 

În strânsă colaborare și coordonare cu ministerele de resort, au fost continuate eforturile pentru 

implementarea unuia dintre obiectivele majore ale programului de guvernare, respectiv 

consolidarea dimensiunii economice a politicii externe prin revigorarea diplomației economice, 

cu accent pe promovarea în exterior a produselor și serviciilor naționale, atragerea de investiții 

în România, dar și încurajarea unei prezențe mai consistente a firmelor românești pe piețele 

externe. Cu titlu de exemplu, au fost promovate, în planul securității energetice, proiectele de 

interes național menite să asigure o diversificare a surselor externe și rutelor de transport, 

precum proiectul BRUA. De asemenea, a fost urmărită valorificarea potențialului de noi surse 

interne și concretizarea proiectelor de interconectare a rețelelor de energie între România și 

vecinii săi, cel mai important fiind momentul inaugurării lucrărilor la gazoductul Ungheni-

Chișinău. 

De la preluarea mandatului, a fost asigurată, inclusiv din dispoziția premierului României, 

reprezentarea Guvernului la conferințe și alte evenimente de anvergură, precum:  

Reprezentarea Guvernului României la Forumul Economic de la Davos, după o absență de 15 

ani a oficialilor români la acest eveniment,prilej cu care demnitarul româna prezentat mesajul  

prim-ministrului și Guvernului României cu privire la angajamentul și demersurile României 

pentru dezvoltare economică sustenabilă și racordarea la noile realități economice ale revoluției 

4.0 și ale provocărilor implicite ale acesteia.  

Cu ocazia participării la lucrările Forumului, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice a luat parte la o serie de conferințe și paneluri de discuții, în cadrul 

cărora a prezentat mesajul prim-ministrului și Guvernului României pe teme de interes curent, 

respectiv: ”Potențialul economiei digitale ca motor de dezvoltare pentru Europa Centrală și de 

Est” – a fost evidențiat angajamentul Guvernului României de a acorda o importanță deosebită 

digitalizării și securității cibernetice, acestea fiind și două dintre dosarele cu greutate gestionate 

pe durata Președinției României la Consiliul UE, unde țara noastră își poate valorifica resursele 

și expertiza; ”Informal Gathering of World Economic Leaders” (IGWEL), la dezbaterea 

”Europa – moment crucial sau moment de cotitură?”; ”Crearea de parteneriate solide pentru 

prosperitate și pace în Balcanii de Vest” – a fost transmis mesajul prim-ministrului Viorica 

Dăncilă privind stabilizarea şi securitatea Balcanilor de Vest, pentru menţinerea extinderii ca 

prioritate pe agenda UE.  

Tot în marja Forumului Economic de la Davos, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice a avut o serie de întrevederi cu oficiali din țara gazdă (Ueli Maurer, 

președintele Confederației Elvețiene, Marina Carobbio Guscetti, preşedinte al Consiliului 

Naţional elveţian), din statele membre UE (Ursula von der Leyen, ministrul Apărării din 

Germania, Mateusz Morawiecki, prim-ministrul Poloniei, ministrul afacerilor externe al 

Republicii Polone, Jacek Czaputowicz Miroslav Lajčák, ministrul afacerilor externe al 

Slovaciei, Chrystia Freeland, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tony Blair, fostul prim-

ministru al Marii Britanii), statele cu care România are parteneriate și relații speciale (Tudor 

Ulianovschi, ministrul afacerilor externe şi integrării europene din Republica Moldova, Taro 

Kono, ministrul de externe al Japoniei, Carrie Lam, director executiv al Regiunii administrative 

speciale Hong Kong), alte state cu care România are relații bilaterale deosebit de importante 

(Tharman Shanmugaratnam, viceprim-ministrul Republicii Singapore, prim-ministrul 
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Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, Iván Duque Márquez, președintele Columbiei), organizații 

internaționale (António Guterres, Secretarul General al ONU, Angel Gurria, Secretarul General 

al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Victor Chu, co-președinte 

al International Business Council), cu fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos, 

Klaus Schwab, reprezentanți ai marilor companii (Kent Walker, vicepreședinte al Google) și 

think tank-uri (Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council). În cadrul 

întrevederilor a fost reiterat angajamentul Guvernului României față de relația transatlantică, 

valorile democratice, promovarea și obținerea sprijinului pentru candidatura României pentru 

un loc nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pentru candidatura României 

la OCDE, aprofundarea cooperării la nivel bilateral, la nivel european, precum și în cadrul 

formatelor de cooperare regională precum Inițiativa celor Trei Mări, extinderea cooperării 

economice și atragerea investițiilor străine în economia României.  

Participarea la Conferința de securitate Shangri-La Dialogue,a 17-a conferință anuală de 

securitate pentru Asia, cunoscută sub numele ,,Dialogul IISS Shangri-La”, fiind primul 

demnitar român invitat la această conferință de prestigiu și referință, și la prima ediție a 

Forumului Economic organizat de Fundația Bloomberg - Bloomberg New Economy 

Forum, ambele derulateîn Republica Singapore, în iunie și noiembrie.  

În marja forumului Shangri-La, vicepremierul român a avut o serie de întrevederi bilaterale cu 

viceprim-ministrul coordonator pentru securitate națională din Republica Singapore, Teo Chee 

Hean, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, Vivian Balakrishnan, prima 

bilaterală în ultimii 15 ani, şi cu David Koh, secretar adjunct şi director în domeniul apărării 

cibernetice în cadrul Ministerului Apărării din Singapore. Întrevederile cu înalții oficiali din 

Singapore au evidențiat necesitatea consolidării dialogului politico-diplomatic dintre România 

și Singapore, cu accent pe dezvoltarea potențialului semnificativ de cooperare în sectorul 

economic și în domenii precum securitatea cibernetică, cercetare-dezvoltare, educație și IT&C.  

În contextul participării la prima ediție a Forumului Economic organizat de Fundația 

Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum ), eveniment care a reunit lideri de prestigiu 

din sferele politică și economică, precum și reprezentanți de top ai mediului de afaceri din peste 

60 de țări, viceprim-ministrul român a avut o serie de întrevederi bilaterale cu Michael 

Bloomberg, fondatorul Bloomberg și al 108-lea primar al orașului New York, Henry Kissinger, 

Președinte de onoare al Bloomberg New Economy Forum (BNEF), fost secretar de stat al 

Statelor Unite și consilier în domeniul securității naționale, Peter Mandelson, fost Comisar 

pentru Comerț și viceprim-ministru britanic, Tharman Shanmugaratnam, viceprim-ministrul 

Republicii Singapore, Ong Ye Kung, ministrul educației din Singapore, Abul Hassan Mahmood 

Ali, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bangladesh, Giorgi Kobulia, ministrul 

Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia precum și cu Darren Woods, directorul general 

ExxonMobil, Danny Alexander, vice-președintele Asian Infrastructure Investment Bank şi Lim 

Chow Kiat, CEO al Government Investment Corporation Singapore. 

Participarea, în noiembrie 2018, la două sesiuni în cadrul celei de-a 3-a ediții a Summit-ului 

de la Salonic, dedicat perspectivelor europene, conectivității, dezvoltării industriale și 

cooperării în Balcanii de Vest, organizat sub egida Președinției Republicii Elene: ”Cooperarea 

regională ca parte a integrării europene” și ”Securitatea energetică în regiune”, în cadrul 

cărora a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă referitor la menținerea 

angajamentului față de proiectul european și procesul de extindere al UE.  

Participarea la Forumul Economic de la Delphi, prilej cu care a participat la sesiunea plenară, 

din deschiderea Forumului, la sesiunea pe tema „Shifting Forces in the Regional Energy 

Ecosystem”, la dejunul de lucru cu delegația Atlantic Council și a avut întrevederi bilaterale 

cu: Alexis Tsipras, prim-ministru al Republicii Eleneși Georgios Stathakis, ministrul elen al 

energiei și schimbărilor climatice, în format pull aside, precum și Georgios Katrougalos, 
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ministrul elen de externe. Oficialul român a reiterat faptul că Guvernul Dăncilăeste un susținător 

puternic al oricărei forme de cooperare regională care poate aduce valoare adăugată în ceea ce 

privește securitatea aprovizionării cu energie, fiind deschis la explorarea inițiativelor relevante 

în domenii precum securitatea energetică, interconectivitatea rețelelor și coridoarelorde 

transport. În context, a evidențiat importanța proiectului interconectorului BRUA, un bun 

exemplu de prioritate regională susținut financiar de către Comisia Europeană, care va contribui 

la securitatea regională a aprovizionării. Totodată, a arătat că principalul obiectiv al României, 

în special în contextul deținerii Președinției Consiliului UE, este avansarea integrării pieței 

regionale, prin norme de reglementare și dezvoltarea infrastructurii necesare în cadrul inițiativei 

Uniunii Europene privind energia și în conformitate cu obiectivele Comunității Energiei. În 

cadrul discuțiilor bilaterale, a reiterat angajamentul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al 

Guvernului României pentru asigurarea dinamicii dialogului bilateral la nivel înalt, creșterea 

volumului schimburilor comerciale, consolidarea cooperării în domenii sectoriale precum 

securitatea energetică, transporturile și turismul. Vicepremierul Birchall a transmis premierului 

grec Tsipras mesajulpremierului Viorica Dăncilă de felicitare pentru încheierea Acordului de 

la Prespa cu Macedonia de Nord și pentru ratificarea acordului de către Parlamentul de la Atena, 

ca o realizare majoră pentru stabilitatea Balcanilor de Vest.  

Co-prezidarea reuniunii ministerială UE-Angola, desfășurată la Luanda, Republica Angola, 

parete din responsabilitățile României în calitate de președinte al Consiliului UE. Cu această 

ocazie, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a subliniat că 

dezvoltarea cooperării economice și promovarea creșterii sustenabile sunt principalele priorități 

ale parteneriatului dintre UE și Republica Angola. În cadrul Summitului au fost analizate 

posibilitățile de implementare a Noii Alianțe Africa-UE pentru investiții durabile și locuri de 

muncă, precum și problematicile legate de buna guvernare și drepturile omului. 

Participarea la cea de-a II-a ediţie a conferinţei "Connecting Europe through Innovation", 

la care a luat parte și comisarul european pentru Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-

uri, Elzbieta Bienkowska. În mesajul prim-ministrului a fost subliniată importanţa inovaţiei şi 

a noilor tehnologii, precum și necesitatea de a integra sectorul turistic în domeniul comerţului 

electronic. De asemenea, a fost evidențiată susținerea încă de la început de către România a 

demersurilor la nivel european privind dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), 

precum și crearea şi dezvoltarea unei reţele atotcuprinzătoare, care să asigure conexiunea cu 

regiunile mai îndepărtate ale Uniunii, în măsură să contribuie la eliminarea dezechilibrelor de 

dezvoltare est-vest la nivelul Uniunii. 

 

8. De la preluarea mandatului viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor 

strategice a asigurat reprezentarea la acțiuni de referință de pe agenda diplomatică, 

destinate promovării intereselor de politică externă ale României 

În continuare, sunt prezentate, selectiv, acțiunile și evenimentele cu relevanță sporită. 

“Forumul Liderilor Guvernamentali din Europa 2018”, desfășurat la Milano (februarie 2018), 

unde a fost subliniat angajamentul României pentru o mai bună conectare a cetățenilor la actul 

de guvernare, în acord cu principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă şi în 

conformitate cu prevederile Programului de Guvernare 2018-2020. 

Evenimentul ,,InspirationalWomenstories”, organizat de Ambasada Israelului în România 

(martie 2018). 

Vizita înMacedonia, pentru participarea la evenimentele comemorative ocazionate de 

împlinirea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia (martie 2018). 

Întrevederea de lucru cu delegația UNICEF România, condusă de Pieter Bult, reprezentantul 

UNICEF în România, în vederea continuării proiectelor comune din cadrul cooperării de peste 
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27 de ani dintre România și UNICEF, în conformitate cu Programul de țară al UNICEF pentru 

România 2018 – 2022 (martie 2018).  

Participarea la Conferința OCDE la nivel înalt ”O nouă agendă de reforme pentru o Europă de 

Sud-Est mai competitivă” de la Paris (aprilie 2018).  

Participarea la lucrările Summitului Femeilor Lideri Politici (Women Political Leaders – WPL), 

prestigioasă rețea globală a femeilor-politician din întreaga lume, eveniment care a avut loc la 

Vilnius, Lituania, în luna iunie 2018. A fost transmis mesajul prim-ministrului Guvernului 

României, Viorica Dăncilă, referitor la contribuția fundamentală a femeilor lideri în era 

globalizării, evidențiind rolul esențial al femeilor în evoluția politică și dezvoltarea economică 

a societății, mai ales în contextul provocărilor majore pe care le traversează societățile actuale. 

Participarea la deschiderea celei de-a 59-a ediții a Olimpiadei Internaționale de Matematică, 

care s-a desfășurat în perioada 3-14 iulie 2018, în municipiul Cluj-Napoca, prestigiosul concurs 

reunind peste 900 de invitați străini și mai mult de 600 de tineri participanți din peste 100 de 

țări, cei mai buni elevi la matematică din întreaga lume. 

Participarea la „International Business Forum”, eveniment organizat de Ministerul pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, care a reunit autoritățile publice centrale și locale 

din sfera economică, ambasadori și reprezentanți economici ai ambasadelor acreditate la 

București, reprezentanți ai mediului de afaceri din România și investitori străini (august 2018). 

Cu această ocazie, a fost reiterat angajamentul Guvernului României privind asigurarea unui 

climat favorabil investițiilor și dezvoltării afacerilor. 

Participarea la Conferința Internațională „Combaterea traficului de persoane – o luptă 

continuă”, organizată la Palatul Parlamentului de către Grupul pentru combaterea traficului de 

persoane din Parlamentul României (octombrie 2018). Evenimentul a reprezentat un bun prilej 

pentru abordarea unei teme de maximă actualitate în prezența a numeroși actori instituționali, 

invitați ai unor instituții de profil din alte țări, reprezentanți ai ONG-uri de profil și ai mass-

media. 

Participarea la Conferința șefilor de stat și de guvern ai țărilor care au în comun limba franceză, 

în Armenia, la Erevan, pe agenda reuniunii aflându-se teme relevante precum adoptarea unor 

documente și rezoluții privind problematica spațiului francofon, alegerea Secretarului General 

al Francofoniei pentru mandatul 2018-2022, dezbateri privind situațiile de criză din spațiul 

francofon și acceptarea de noi membri în Organizația Internațională a Francofoniei (octombrie 

2018).  

Participarea la Forumul Global al Femeilor Lideri Politici (WPL), eveniment care a avut loc la 

Reykjavík, în Islanda (noiembrie 2018). Au fost abordate teme referitoare la rolul și implicarea 

femeilor într-o societate digitalizată și interconectată, precum și prioritățile României din 

această perspectivă la momentul preluării Președinției rotative a Consiliului UE. 

Participarea la reuniunea plenară dintre Guvernul României și Colegiul Comisarilor Europeni, 

în marja lansării Președinției române la Consiliul UE (11 ianuarie). 

Cu ocazia participării la lucrările Forumului Economic Mondial de la Davos (22-25 ianuarie), 

viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat la o serie de 

conferințe și paneluri de discuții, în cadrul cărora a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica 

Dăncilă și viziunea Guvernului României pe teme de interes curent, respectiv: ”Potențialul 

economiei digitale ca motor de dezvoltare pentru Europa Centrală și de Est” – a fost evidențiat 

angajamentul Guvernului României de a acorda o importanță deosebită digitalizării și securității 

cibernetice, acestea fiind și două dintre dosarele cu greutate gestionate pe durata Președinției 

României la Consiliul UE, unde țara noastră își poate valorifica resursele și expertiza; ”Informal 

Gathering of World Economic Leaders” (IGWEL), la dezbaterea ”Europa – moment crucial sau 

moment de cotitură?”; ”Crearea de parteneriate solide pentru prosperitate și pace în Balcanii de 
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Vest” – unde a fost transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă privind stabilizarea şi 

securitatea Balcanilor de Vest, pentru menţinerea extinderii ca prioritate pe agenda UE. 

În marja Forumului Economic Mondial de la Davos, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice a participat, de asemenea, la reuniunea Femeilor Lideri Politici 

(Women Political Leaders – WPL, și la sesiunea de dezbateri ”Leadership-ul femeilor într-un 

moment crucial”. Cu această ocazie, a transmis mesajul și aprecierile prim-ministrului Viorica 

Dăncilă pentru inițiativa WPL, care demonstrează încă o dată rolul decisiv al femeilor de succes 

în construirea unei lumi mai bune, fără prejudecăți și discriminare. 

Tot în dimensiunea de diplomație economică, viceprim-ministrul pentru implementarea 

parteneriatelor strategice a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă și al Guvernului 

României în cadrul Forumului Economic de la Delphi (28 februarie-2 martie), eveniment care 

a reunit lideri politici, diplomați, economiști și reprezentanți ai celor mai importante thinkthank-

uri internaționale, dezbaterile concentrându-se în jurul provocărilor actuale din sfera 

economică. 

Participarea la dezbaterea cu tema “Tinerii în dialog cu autoritățile: rolul tinerilor în viitorul 

UE” (28 martie), în marja Conferinței pentru Tineret a Uniunii Europene. Cu această ocazie, a 

fost subliniată importanța pe care Guvernul o acordă tinerilor și programelor menite să-i pună 

în valoare. 

Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice a participat la conferința 

„Dezvoltarea sustenabilă a industriei cinematografice din România” (2 aprilie), care s-a 

desfășurat la Palatul Parlamentului în prezența a numeroși reprezentanți din domeniul 

cinematografiei. Conferința a oferit prilejul unui schimb de opinii între reprezentanții 

Guvernului și beneficiarii de până acum ai schemei de ajutor de stat destinată industriei 

cinematografice. 

Acțiuni punctuale: celebrarea zilei de naștere a Majestății sale, Împăratul Japoniei; Ziua 

Națională a Indiei; Ziua Națională a Turciei; Ziua Națională a Olandei; Ziua Națională a 

Slovaciei; Ziua Națională a Cehiei; Ziua Națională a Austriei; Ziua Națională a statului 

Azerbaidjan; Cea de-a 70-a aniversarea Statului Israel; Anul Nou Chinezesc; Ziua Națională a 

Coreei de Sud și Aniversarea Parteneriatului Strategic România-Coreea de Sud; Ziua Națională 

a Egiptului;Ziua Națională a Marocului; Ziua Națională a Africii de Sud;Ziua Națională a 

Ucrainei; Ziua Națională a Mexicului; Ziua Africii; Ziua Națională a Libanului; Ziua Națională 

a Kazahstanului; eveniment TIP SUA; ,,InspirationalWomenstories”; eveniment Gala Hall of 

Fame Investește în educație; World Experience Festival - Festivalul Ambasadelor;eveniment 

American-Romanian Business Council (AMRO); evenimentul din cadrul Proiectului "O nouă 

atitudine pentru cultură! 100 România!", organizat de InfoCons; gala "SOS Satele Copiilor"; 

ceremonia cu ocazia comemorării Armistițiului Primului Război Mondial și a Zilei de cinstire 

a tuturor celor care și-au dat viața pentru Franța (Ceremonie de depunere de coroane la careul 

francez din Cimitirul Belu + Recepție); eveniment Reunire la Centenar, organizat de Financial 

Intelligence; gala-dinner oferită de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) cu 

ocazia celebrării a 47 de ani a UNDP în România; eveniment dedicat Zilei Minorităților 

Naționale din România; spectacolul Omagial, ”Eminescu, ziditorul limbii române”; expoziția 

pictori romani în Franța;evenimentul "Tinerii în dialog cu autoritățile: Rolul tinerilor în viitorul 

UE"; conferința pe cinematografie: Dezvoltarea sustenabilă a industriei cinematografice din 

România. 
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23.  JUSTIŢIE 

 

 
Stadiul principalelor măsuri monitorizate la nivelul anului 2018 

 Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare (similar 

celor existente în instanțele din statele UE), conținând materiale despre principalele proceduri 

judiciare, precum şi cu privire la principalele evoluții normative. Materialele documentare vor 

fi realizate de Ministerul Justiției în cooperare cu CSM, organizații neguvernamentale, fără a 

se limita la variante tipărite sau informări doar la sediul instanței. 

 Ministerul Justiției a inițiat procedura de achiziție publică pentru dotarea instanțelor de 

judecată cu un număr de 237 de terminale interactive de tip kiosk.  

 Echipamentele care vor fi achiziționate vor asigura o dotare unitară la nivelul tuturor 

instanțelor cu acest tip de echipamente moderne. Până la acest moment, unele dintre 

echipamentele existente au fost scoase din uz ca urmare a uzurii tehnice și morale, precum și a 

costurilor de mentenanță crescute. Astfel, la momentul actual dotarea instanțelor la nivel 

național cu asemenea echipamente de informare este neunitară. 

 Utilizarea cu regularitate în procesul de informare a justițiabililor prezenți la sediul 

instanței a acestei „interfețe” digitale va duce pe de-o parte la o informare calitativ superioară 

a acestora, iar pe de altă parte va degreva personalul instanței responsabil cu interacțiunea cu 

publicul, care își va putea concentra efortul spre alte activități specifice interne. 

 În acest context, în scopul facilitării comunicării dintre justițiabili și instanțe, la nivelul 

tuturor instanțelor se vor constitui centre de informare (similare celor existente în instanțele din 

statele UE) care vor conține materiale despre principalele proceduri judiciare, precum și cu 

privire la principalele evoluții normative: procedura a fost demarata la finele anului 2018, a fost 

elaborată documentația specifică pentru care s-au obținut avizele necesare. La acest moment a 

fost demarată  procedura de achiziție. 

 În cadrul proiectului „TAEJ-Transparență, accesibilitate și educație juridică prin 

îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” (cod SMIS 118765), SIPOCA 

454, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de 

Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției și alte instituții din 

sistemul judiciar (INM, SNG, PICCJ, IJ), urmează a fi derulată în perioada 2019 – 2020 o 

campania de informare publică a cetățenilor cu privire la sistemul judiciar și serviciile furnizate 

de acesta. Campania va viza și popularizarea portalului legislativ gestionat de Ministerul 

Justiției (http://legislatie.just.ro/) la nivelul t. 

 Dezvoltarea proiectului “Educația juridică în școli”, pornind de la Protocolul semnat în 

2013 între Ministerul Justiției, CSM, Ministerul Public și Ministerul Educației Naționale 

 Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în şcoli a fost semnat, pe 20 iulie 2017 

si este valabil până în luna iunie 2020. Protocolul prezintă două elemente de noutate: (1) Înalta 

Principalele realizări: 

 Operaţionalizarea Institutului Român de Criminologie 

 Implementarea deciziilor Curţii Constituţionale 

 Implementarea Directivelor Europene pe justiţie 346/2016 
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Curte de Casație și Justiție a devenit partener alături de celelalte părţi semnatare ale Protocolului 

din 2013 și (2) a fost prevăzut un mecanism de aderare la obiectivul Protocolului, în baza căruia 

exista la acest moment un număr de 37 aderenţi. 

 Potrivit Protocolului, responsabil de monitorizare și raportare este Comitetul de 

monitorizare. Comitetul de Monitorizare, potrivit art. 5 alin. (1), este alcătuit din reprezentanții 

desemnați ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Educației Naționale, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Ministerului Public și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instituțiile menționate 

sunt  părți ale noului Protocol, care îl dezvoltă pe cel încheiat în anul 2013 între Ministerul 

Justiţiei, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul 

Public, stabilind  cadrul  legal prin care să se realizeze materialele informative cu specific 

juridic, distribuirea acestora, expunerile experţilor din domeniul juridic, vizitele elevilor la 

Ministerul Justiţieişi la alte instituţii, sprijinirea pregătirii continue a profesorilor cu elemente 

de educaţie juridică şi organizarea de evenimente dedicate educaţiei juridice, precum și un 

mecanism de aderare care să permită participarea la realizarea obiectivelor Protocolului de 

reprezentanți ai tuturor profesiilor juridice, societății civile și susținerea de către toți cei 

interesați pentru realizarea în mod organizat a educației juridice în învățământul preuniversitar. 

Conținutul protocolului poate fi accesat la adresa http://www.just.ro/wp-

content/uploads/2017/07/protocol.pdf. În perioadele 13-17 noiembrie 2017,  05-09 martie 2018, 

respectiv 08-12 octombrie 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri 

tematice ale experţilor voluntari din domeniul juridic şi vizite de studiu la sediile 

instituţiilorpărţi ale Protocolului şi sedii ale instanţelor, desfăşurate în baza Protcolului de 

colaborare privind educaţia juridică în şcoli, în toate judeţeleţării.  

 Informații suplimentare privind aplicarea și monitorizarea Protocolului pot fi accesate 

la adresa  http://www.just.ro/educatie-juridica/ 

 Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic 

 Contractul de finanțare aferent proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem 

integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS a fost semnat la 

data de 21 noiembrie 2017, activitățile previzionate urmând a fi implementate în 

perioada 2018-2019 prin finanțare din Fondul Social European (FSE) prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul proiectului urmează a fi 

realizată analiza necesară dezvoltării în continuare a  sistemului electronic de 

management al cauzelor ECRIS, sistem care va cuprinde în versiunea sa viitoare și 

componenta de dosar electronic. 

 În cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare (PISJ), finanțat de BIRD 

prin acordul de împrumut nr. RO - 8695, ratificat prin Legea 173/2017 este prevăzută 

achiziția de componente și echipamente IT și programe informatice suport (în speță 

scannere și computere utilizator), care să faciliteze extinderea la nivel național 

(implementare la nivelul Curților de Apel) a Dosarului electronic (InfoDosar - versiunea 

dezvoltată și pilotată de Curtea de Apel Cluj) și totodată să asigure funcționarea sigură 

și fiabilă a actualului sistem ECRIS, până la punerea în producție a noii versiuni a 

acestuia. Contractul a fost semnat în data de 19 decembrie 2018 cu asocierea de entități 

private care a fost declarată câștigătoare la finalul licitației și se va implementa în 

perioada ianuarie 2019 – iunie 2020. 

 Continuarea Programului național de investiții în  infrastructura instanțelor din capitalele 

de județ 

http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/07/protocol.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/07/protocol.pdf
http://www.just.ro/educatie-juridica/
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 Referitor la cele 27 de obiective de investiții și lucrări de intervenții vizând sediile de 

instanțe cuprinse în „Programului național de investiții în  infrastructura instanțelor din 

capitalele de județ”: 

 4 obiective de investiții/lucrări de intervenții sunt în curs de execuție; 

 20 obiective de investiții/lucrări de intervenții se află în etapa de proiectare și avizare; 

 3 obiective de investiții/lucrări de intervenții au fost finalizate. 

 Inițierea unui program național în vederea creării a 15 centre regionale de arhivă, la nivelul 

fiecărei curți de apel 

 Etapele programului național sunt: Etapa 1 -  elaborarea unui standard de proiect (deci 

a unei documentații standard de proiectare structurală, arhitecturală, de instalații și dotări 

conform legislației naționale specifice HG 907/2016) pentru cele 15 Centre; Etapa 2 – 

particularizarea acestui proiect standard pentru a obține în total 15 autorizații de construire, în 

funcție de locațiile efective ale terenurilor și de numărul de instanțe și parchete specifice fiecărei 

Curți de Apel/respectiv fiecărui centru regional în parte. 

 Banca Mondială a aprobat selectarea a 2 Consultanți tehnici individuali care vor elabora 

Nota Conceptuală, primul document standard de proiectare a centrelor de arhivă. Procedura 

de evaluare este în curs de derulare și se estimează finalizarea și semnarea contractelor în 

februarie 2019. În paralel, sunt în curs de identificare toate cele 15 terenuri pentru edificarea 

Centrelor. 

 

 Realizarea Cartierului pentru Justiție — “Justice District” din București 

 Ministerul a realizat următoarele demersuri principale în anul 2018 privind Cartierul pentru 

justiție: 

 A clarificat situația juridică deosebit de complexă a terenului propus pentru realizarea 

Cartierului (zona Esplanada) si a propus Guvernului soluțiile juridice de rezolvare a 

acesteia, care să permită proiectarea si edificarea Cartierului. Guvernul României a 

aprobat raportul de clarificare și soluțiile juridice în 2 august 2018 prin Memorandumul 

cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui 

program de reconversie funcțională; 

 A demarat negocierea cu Banca Mondială pentru finanțarea proiectării si execuției 

Cartierului de Justiție, îndeplinind până în prezent toate cerințele Băncii Mondiale. 

Astfel, într-un termen de aproximativ 2-3 luni (martie 2019) se anticipează finalizarea 

Acordului de avans în valoare estimativă de 2,5 mil USD, avans care va permite 

proiectarea Cartierului (pana la faza de Studiu de fezabilitate). Negocierile vor continua 

în paralel în anul 2019 și pentru acordarea împrumutului principal, în scopul finanțării 

lucrărilor civile (execuția) aferente Cartierului Justiției;   

 A obținut de la Primăria Sector 3 acordul necesar pentru efectuarea de foraje 

prospectative pe acest amplasament de către experți geotehnici, în urma documentației 

depuse. Forajele la terenul de fundare au fost executate efectiv în noiembrie 2018. 

Rezultatul tehnic al forajelor este necesar pentru proiectarea Cartierului si pentru 

gestionarea problemei tehnice a fundației de 2,5 ha care este abandonată pe 

amplasament de aproximativ 30  de ani. 

 A contribuit la elaborarea PUZ Sector 3 -  dat fiind faptul că amplasamentul este situat 

în acest sector -  prin colaborare cu experți urbaniști ai Universității de Arhitectură 
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București, cu consultanți urbaniști din echipa Băncii Mondiale, cu Primăria Sector 3 și 

cu Primăria Municipiului București. PUZ urmează a fi supus dezbaterii și votului în 

Consiliul General al Municipiului București la finele lunii ianuarie 2019. Dacă PUZ va 

fi aprobat, se va putea trece la elaborarea PUD. 

 Schema funcțională a Cartierului pentru justiție va avea în vedere gruparea spațiilor 

destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în 

București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal 

contractual și auxiliar, spații tehnice etc), precum și a altor instituții din sistemul judiciar. 

 Evaluarea finală a costului total al proiectului (inclusiv valoarea finală a împrumutului), 

activităților, componentelor, numărului final al instituțiilor beneficiare, a duratei proiectului, a 

planului de implementare și a altor aspecte conexe va putea fi realizată numai în urma 

misiunilor de analiză și evaluare care vor fi efectuate de reprezentanții/experții BIRD pe 

parcursul etapelor de negociere și contractare a împrumutului. 

 Ministerul Justiției va fi desemnat agenție de implementare a proiectului şi va realiza 

acest proiect printr-o Unitate de Management a Proiectului. 

 Alocarea de fonduri naționale și europene pentru finanțarea infrastructurii de penitenciare  

 În data de 11 aprilie 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, întrevederea 

ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel Toader, cu delegația Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei. 

 Întâlnirea reprezintă o etapă premergătoare încheierii unui acord de împrumut, în 

contextul aprobării de către Guvernul României, la data de 07 Martie 2018, a memorandumului 

pentru finanțarea proiectului “Investiții în infrastructura penitenciarelor”. Împrumutul în 

valoare de 177 milioane EUR, pentru modernizarea infrastructurii judiciare (penitenciare), a 

fost aprobat în boardul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.  În cadrul proiectului sunt 

prevăzute acțiuni cuprinse în Calendarul de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-

aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmivesşialţii 

împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 Aprilie 2017, aprobat de Guvernul României 

la data de 17 ianuarie 2018. 

 La data de 13 octombrie 2016, România a semnat Memorandum de Înțelegere între 

Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar 

Norvegian 2014-2021. Conform prevederilor Memorandumului, a fost agreat și semnat la data 

de 19.06.2018 Acordul de Program aferent programului „Justiție” între Ministerul Afacerilor 

Externe din Norvegia și Punctul Național de Contact din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene. AdministraţiaNaţională a Penitenciarelor va implementa 3 proiecte pre-definite. Prin 

intermediul acestora vor fi create 1407 noi locuri de detenţie. Două proiecte se află în etapa de 

evaluare calitativă, iar pentru al treilea a fost semnat contractul de finanțare, la data de 28 

decembrie 2018. 

 MĂSURA 23 - Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de  diminuare a populației 

din penitenciare 

 În Monitorul Oficial nr. 879/18.10.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 

818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din 

comunitate. 

 Operaționalizarea Institutului Român de Criminologie(INC) 

 Prin HG nr.14/2017 din 12 ianuarie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea 

Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
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Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Justiţiei s-a stabilit 

cadrul necesar operaționalizării INC. Au fost aprobate organigrama și structura organizatorică 

a INC. Au fost finalizate concursurile de angajare pentru personalul din Institutul Roman de 

Criminologie, instituția fiind funcțională. 

 Promovarea standardelor europene în materia  prezumției de nevinovăție în acord cu 

Directiva nr. 346/2016 

 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de 

procedură penală, precum și pentru completarea art.79 din Legea nr.253/2013 privind 

executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse 

de organele judiciare în cursul procesului penal - a transpus Directiva 2014/42/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și 

produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene L 27 din 29 aprilie 2014, precum și art. 8 alin. (4) din Directiva 2016/343/UE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor 

aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 

procedurilor penale.  

 Proiectul a fost adoptat în ședința Guvernului din data de 18.08.2017 și transmis spre 

aprobare Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.  
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24. CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI 

 

Aniversarea Centenarului Marii Uniri 

Este unanim recunoscut şi de necontestat că aniversarea Centenarului a fost un moment 

simbolic maxim al națiunii române, o mare şansă, mai ales în actualul context politic, de o 

importanță covârşitoare pentru afirmarea şi integrarea propriei istorii şi culturi în marea istorie 

şi cultură europeană şi universală, pentru afirmarea României, ca un stat puternic, unitar şi 

democratic. In acest sens, s-au întreprins următoarele acţiuni: 

 Elaborarea şi adoptarea unui document programatic, care conține elementele de 

bază a strategiei de aniversare a Centenarului şi care cuprinde, în principal, conceptul, 

principiile, temele şi tipurile de acțiuni şi care a fost adus la cunoştința  instituțiilor 

centrale şi teritoriale, dar şi întregii societăți române; acesta statutează că Aniversarea 

Centenarului s-a  realizat, în contextul european şi nord-atlantic, al României 

contemporane şi viitoare, printr-o abordare şi viziune integrată şi unitară pe 

coordonatele unității, coeziunii şi consensului național, în spiritul prețuirii trecutului, 

valorilor şi tradițiilor naționale, pe plan intern şi internațional, precum şi a creării unor 

baze solide, fundamentate, pentru stimularea şi conturarea direcțiilor de dezvoltare 

strategică viitoare a României. 

 S-au emis actele normative pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecție a 

manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare prin care se aduc îmbunătățiri şi 

modificări pentru buna desfăşurare a proiectelor şi manifestărilor dedicate aniversării 

Centenarului Marii Uniri. Principalele prevederi constau în: extinderea perioadei de 

aniversare până în 2020, conform adevărului istoric, care arată fără tăgadă, că mari 

evenimente istorice au avut loc în anii 1919 şi 1920, în sensul recunoaşterii interne şi 

internaționale şi statutării efective, a statului unitar român. 

2. Mecanism consultativ în domeniul culturii  

Un element esențial pentru analiza şi evaluarea situaţiei din cultura română, dar şi de a 

da consistență şi perspectivă, a fost extinderea şi permanentizarea unui dialog şi colaborări 

constructive şi pozitive, cu cât mai mulți dintre participanții şi factorii activi ai acestui domeniu. 

În acest sens, au avut loc Infiinţarea Senatului Culturii - protocol între Ministerul Culturii și 

Principalele realizări: 

 Mecanism consultativ în domeniul culturii 

 PPP în domeniul culturii 

 Program naţional pentru pregătirea specialiştilor în domeniul restaurării patrimoniului 

 Program privind industria cinematografică 

 Înfiinţarea Fondului Cultural Centenar 

 Modernizarea Operei din Iaşi 
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Identității Naționale și Academia Română. Acest protocol a  fost necesar facilitării schimbului 

de resurse culturale între principalele instituţii din domeniu. 

 

3. Program de investiţii în infrastructura culturală. In acest sens au fost elaborate 

O.U.G nr.76/2018 pentru Programul de investiţii în domeniul culturii; O.G nr.39/2005 privind 

cinematografia şi O.G nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale; construirea de obiective culturale; achiziția de imobile 

monumente istorice și de bunuri culturale mobile clasate. Beneficiile acestora sunt:  creşterea 

standardelor din punctul de vedere al infrastructurii culturale, la nivel European şi creşterea 

accesului la cultură pentru toate categoriile de populaţie. 

4. Program naţional pentru pregătirea specialiştilor in domeniul restaurării 

patrimoniului este un program operaţional  pentru formarea de specialişti în domeniul 

restaurării patrimoniului privind atragerea tineretului şi crearea de locuri de muncă în domeniul 

conservării patrimoniului. 

5. Digitizarea patrimoniului cultural este un program operaţional în derulare pentru 

modernizarea căilor de acces către spaţiul cultural, deschiderea de orizonturi în rândul 

populaţiei tinere. Amintim Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României. 

6. Program privind industria cinematografică. S-a avut în vedere evaluarea şi 

implementarea unei scheme de ajutor de stat privind investiţia străină în domeniul 

cinematografie. Prin publicarea H.G nr.421/2018. Beneficiile sunt creşterea vizibilităţii 

României pe plan mondial, afluxuri valutare, crearea de locuri de muncă pentru artiştii români, 

precum şi pentru personalul angajat în servicii suport (închiriere, transport, hoteluri şi 

restaurante). 

7. Participarea României la Târgul Internaţional de Carte de la Leipzig 2018. 

Eveniment european de profil, dedicat promovării lecturii şi unul dintre cele mai vechi târguri 

de carte din întreaga lume. Pe aceleaşi coordonate, România a participat în mai- iunie 2018, 

având aceeaşi calitate de invitată la Târgul de Carte de la Madrid, cu prezenţa a unor importanţi 

autori români. 

 8. Revizuirea unor acte normative în domeniul culturii este un  program operaţional 

în derulare necesitând timp.  În luna iulie 2018 s-a semnat contractul de finanțare pentru 

proiectul „Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate”, finanțat 

din POCA In cadrul proiectului se va realiza Codul patrimoniului cultural.  

9. Revizuirea activitatii Fondului Cultural National măsură în derulare prin  
Ordonanța de urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul 

culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  A fost modificată 

OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor 

culturale), în urma  consultării publice organizate de MCIN. Beneficiile sunt :  

 clarificarea unor termeni din cuprinsul O.G. nr. 51/1998 

 îmbunătățirea administrării şi gestionării Fondului Cultural Naţional, în contextul 

acțiunilor culturale de anvergură din perioada următoare, printre care se 

numără: Centenarul Marii Uniri, asigurarea Președinției române a Consiliului UE, 

„Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2021”  

10. Înființarea de hub-uri culturale.  Acord de Program pentru Programul SEE PA14 

RO-CULTURA - mai 2018. Proiectul a fost lansat în iunie 2018 şi este în derulare. Beneficiile 

acestei acţiuni:  consolidarea antreprenoriatului cultural, îmbunătățirea accesului la cultură și 
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dezvoltarea publicului, restaurarea de clădiri monumente istorice prin parteneriatul între 

instituții publice și entități private în vederea valorificării monumentelor.  

 

Măsuri realizate ce NU se află în Programul de Guvernare 

 Reluarea activității Comisiei Naţionale a Bibliotecilor in colaborare cu 

Ministerul Educației Naționale. După nouă ani de absență, Comisia Naţională a 

Bibliotecilor (CNB) și-a reluat activitatea,  septembrie 2018. A fost convocată ședința 

de constituire și a fost desemnată conducerea comisiei, aflată sub coordonarea 

Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi a Ministerului Educaţiei Naționale. 

 Deblocarea activității Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” 

prin organizarea concursului de proiecte de management. 

 Concurs de Proiecte de Management organizat pentru Opera Națională Română 

din Cluj-Napoca 

 Proiect POCA „Monumente istorice - planificare strategică și politici 

publice optimizate”este program operațional. Principalele activități previzionate: 

Sistematizarea legislației și elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, 

Strategia națională privind protejarea monumentelor istorice. 

 Sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin consolidarea antreprenoriatului 

cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural 

între Statele Donatoare și România (program operațional). În acest sens a fost publicat 

în septembrie 2018  spre consultare publică,  Ghidul solicitantului pentru apelul de 

proiecte „Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului” prin 

Granturile SEE 2014 – 2021;  urmează lansarea apelului de proiecte.  

 Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate este 

program operațional în derulare. Prin urmare în septembrie 2018 a fost publicat Ghidul 

solicitantului pentru apelulul de proiecte „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri 

culturale mobile restaurate”  prin Granturile SEE 2014 – 2021; Urmează lansarea 

apelului de proiecte. 

 Susținerea inițiativelor bilaterale din Fondul pentru relații bilaterale este un  

program operațional realizat prin lansarea primului apel pentru inițiative bilaterale din 

Fondul pentru relații bilaterale în luna iulie, ca parte integrantă a Programului RO-

CULTURA. Beneficiarii eligibili sunt organizațiile/entitățile din România sau din 

Statele Donatoare prin Granturile SEE 2014 – 2021. 

 Numirea noii componențe a Consiliului de Administrație al Centrului Național 

al Cinematografiei  s-a realizat în conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanța 

Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare 

precum și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1064/2005 privind reorganizarea și 

funcționarea Centrului Naţional al Cinematografiei, Ministerul Culturii și Identității 

Naționale a organizat selecție pentru noua conducere a Centrului Național  al 

Cinematografiei, pe baza propunerilor primite de la asociațiile și uniunile din domeniul 

cinematografiei. 

 Presedenţia Consiliului Uniunii Europene.  Punctul de maximă importanță şi vârful 

politicii româneşti externe, este perioada exercitării Preşedenției Consiliului Uniunii Europene, 
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pentru prima dată, în anul 2019, de către România. Este evident că această perioadă este un 

moment de înaltă referință pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

 Dincolo de implicarea în stabilirea unor priorități şi teme, în jurul cărora va fi articulat 

proiectul României pentru Preşedenția Consiliului, Ministerul Culturii va contribui la 

organizarea unor evenimente cu caracter cultural, de înaltă calitate şi conținut, care se vor derula 

în România, în prima jumatate a anului 2019. 

 Este evident că aceasta este o nobilă şi importantă misiune, care trebuie îndeplinită, pe 

cele mai înalte criterii de performanță, în strictă concordanță, colaborare şi conlucrare, cu toate 

instituțiile statului implicate, atât la nivel central cât şi local. In acest sens au fost demarate 

actiuni pregatitoare acestui eveniment, spectacole  cu caracter cultural . 
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25.  TINERET ŞI SPORT 

 

 

 Implicarea în educația complementară a tinerilor prin crearea și gestionarea de programe 

naționale de formare în parteneriat cu Ministerul Muncii. 

Forma: 

Ordinul nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Ordinul nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de 

proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti; 

Ordinul nr.114/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret; 

Programul de centre de tineret; 

Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

Descriere: 

 La nivel central. A fost realizat proiectul propriu „Școala de Vară – Program 

național de formare”, în cadrul căruia au fost organizate cursuri de formare pe teme, precum: 

finanțare Erasmus, lucrător de tineret, competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale; 

prin Concursul Național de Proiecte de Tineret au fost finanțate 23 proiecte de tineret care au 

vizat cursuri de formare pe diverse teme, precum: finanțări europene, antreprenoriat, manager 

de proiect, comunicare, voluntariat.  

 La nivel local. În cadrul proiectelor proprii ale direcțiilor județene pentru sport și 

tineret au fost finanțate 27 de proiecte, care au vizat cursuri de formare. Cursurile au fost 

desfășurate pe diverse teme, în funcție de necesitățile fiecărui județ (antreprenoriat, manager de 

proiect, comunicare, voluntariat, lucrător de tineret etc.); la concursurile locale de proiecte de 

tineret desfășurate la nivelul direcțiilor județene pentru sport și tineret au fost finanțate 16 

proiecte de tineret. Proiectele au vizat și cursuri de formare, pe teme de interes pentru tineri, în 

funcție de nevoile acestora identificate la nivelul județelor, precum: antreprenoriat, manager de 

proiect, comunicare, voluntariat, lucrător de tineret etc.  

 Ministerul Tineretului și Sportului, prin Programul de centre de tineret (35 de 

centre de tineret funcționale, atât în mediul urban cât și în mediul rural), desfășoară și activități 

de dezvoltare personală/ formarea tinerilor.  

 A fost semnat protocolul cu Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 

pentru o perioadă de 3 ani. Acest protocol urmărește realizarea acestei măsuri, prin 

Principalele realizări: 

 Dezvoltarea taberelor tematice 

 Legea tineretului 
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implementarea de proiecte la nivel central și local (prin intermediul unităților subordonate), în 

cadrul programelorcelor două instituții.  

Beneficiari:  

 275 tineri la proiectul propriu „Școala de Vară – Program național de formare”; 

 2425 tinerila proiectele finanțate în cadrul Concursuluinațional de proiecte de tineret; 

 1702 tineri la proiectele proprii desfășurate la nivelul direcțiilor județene pentru sport și 

tineret; 

 1004 tineri la proiectele finanțate în cadrul concursurilor locale de proiecte de la nivelul 

direcțiilor județene pentru sport și tineret. 

 

 Promovarea culturii și activităților vocaționale prin dezvoltarea taberelor tematice. 

Înființarea de programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, pictură 

etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.  

Forma: 

Ordinul nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Ordinul nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de 

proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti; 

Ordinul nr.114/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret; 

Programul de centre de tineret; 

Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în 

special studenţi; 

Ordinul nr. 278 din 04.04.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor 

naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului 

şi Sportului, în anul 2018  

Ordinul nr. 99 din 03.03.2014 referitor la Metodologia de derulare si implementare a proiectelor 

studentesti proprii si/sau in parteneriat de catre casele de cultura ale studentilor si Complexul 

Cultural Sportiv Studentesc „Tei” 

Descriere: 

 Această măsură a fost realizată prin intermediul proiectelor cu componentă culturală sau 

vocațională, finanțate atât prin concursurile de proiecte (naționale și locale), cât și prin 

calendarele de proiecte proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv ale direcțiilor 

județene pentru sport și tineret, în cadrul priorității „Susținerea diversității culturale și a 

accesului la cultură”. 

 La nivel central.Proiectul propriu „Salonul Național de Inventică și Creație Științifică 

pentru Tineret”, în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus; prin Concursul 
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Național de Proiecte de Tineret au fost finanțate 7 proiecte ale organizațiilor 

neguvernamentale.  

 La nivel local. Au fost derulate 12 proiecte proprii ale direcțiilor județene pentru sport 

și tineret; prin concursurile locale de proiecte (organizate la nivelul direcțiilor județene 

pentru sport și tineret) au fost finanțate 9 proiecte (în 8 județe).  

 Tabere vocaționale 

 în perioada iulie-august, pe litoralul românesc, s-a desfășurat „Tabăra Olimpicilor”, 

destinată olimpicilor români, indiferent de materia la care au excelat; 

 în rețeaua proprie de centre de agrement s-a desfășurat Programul de Tabere Naționale 

și Tematice, destinat dezvoltării aptitudinilor și competențelor tinerilor, prin programe 

de educație non-formală. S-au desfășurat 44 de tabere naționale și 6 tabere tematice; 

 Proiectul Național „Tineri împotriva corupției” s-a desfășurat în parteneriat cu Direcția 

Generală Anticorupție, în perioada iulie-august 2018. Specialiști de la Institutul de 

https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/institutul-de-cercetare-si-prevenire-a-criminalitatii
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Cercetare și Prevenire a Criminalității au prezentat cele mai frecvente situații în care 

victime sunt tinerii și au descris metodele de prevenire. 

 Prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” s-

au desfășurat 115 acțiuni care au vizat promovarea culturii și activității vocaționale. 

Beneficiari:  

 54 de tineri inventatori la „Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru 

Tineret” 

 3.658 tineri la proiectele finanțate prin Concursul național de proiecte de tineret 

 13.715 tineri la proiectele proprii organizate la nivelul direcțiilor județene pentru sport și 

tineret 

 12.090 tineri la proiectele finanțate prin intermediul direcțiilor județene pentru sport și tineret  

 286 de tineri și profesori, medaliați în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare naționale, 

au beneficiat de programe recreative și culturale în cadrul a 6 serii de tabere gratuite; 

 3663 eleviîn cadrul taberelor naționale;  

 725 de eleviîn cadrul taberelor tematice; 

 278 de tineri din județele Neamț, Sibiu și Constanța; 

 28381 de studenți. 

3. Implementarea programului național de consiliere și orientare în carieră în parteneriat 

cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației.  

Forma: 

Ordinul nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Ordinul nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de 

proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti; 

Ordinul nr.114/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret; 

Programul de centre de tineret; 

Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în 

special studenţi. 

Descriere: 

 Una dintre prioritățile propuse pentru concursurile de proiecte și pentru proiectele 

proprii ale direcțiilor județene pentru sport și tineret a fost”Informarea și consilierea 

profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale”; 

- La nivel central. În cadrul Concursului național de proiecte de tineret au fost 

finanțate 13 proiecte ale organizațiilor neguvernamentale; 

- La nivel local. Ministerul Tineretului și Sportului, prin Programul de centre de 

tineret desfășoară anual activitatea de consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relații 

interpersonale. S-au derulat 53 de activități Au fost derulate 25 proiecte proprii ale direcțiilor 

https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/institutul-de-cercetare-si-prevenire-a-criminalitatii
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județene pentru sport și tineret (în 20 de județe); prin concursurile locale de proiecte au fost 

finanțate 20 proiecte (în 11 județe); 

 Protocolul cu Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă urmărește realizarea 

acestei măsuri prin implementarea de proiecte la nivel central și local, prin intermediul 

unităților subordonate. 

Beneficiari: 

 3658 tineri la proiectele finanțate prin Concursul național de proiecte de tineret; 

 5613 tineri la activitățile desfășurate în cadrul Programului de centre de tineret; 

 19.683 tineri la proiectele proprii ale direcțiilor județene pentru sport și tineret; 

 17459 tineri la proiectele finanțate prin concursurile locale de proiecte. 

  Implementarea programului național pentru promovarea voluntariatului, a educației 

civice și a implicării sociale în parteneriat cu Ministerul Educației. 

Forma: 

Ordinul nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Ordinul nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de 

proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti; 

Ordinul nr.114/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret; 

Programul de centre de tineret; 

Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în 

special studenţi; 

Ordinul nr. 99 din 03.03.2014 referitor la Metodologia de derulare si implementare a proiectelor 

studentesti proprii si/sau in parteneriat de catre casele de cultura ale studentilor si Complexul 

Cultural Sportiv Studentesc „Tei” 

Descriere: 

 În cadrul priorităților Ministerului Tineretului și Sportului pentru concursurile  de 

proiecte și pentru proiectele proprii ale direcțiilor județene sport și tineret a fost inclusă 

o  prioritate care vizează realizarea măsurii din Programul de Guvernare cu privire la 

voluntariat, și anume: „Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale”. 

- La nivel central.Proiectul propriu “Școala de vară 2018 - Program național de 

formare”a inclus un modul dedicat voluntariatului; prin Concursul național de proiecte tineret 

au fost finanțate 11 proiecte ale organizațiilor neguvernamentale; prin Concursul național de 

proiecte studențești au fost finanțate 9 proiecte ale organizațiilor neguvernamentale studențești.  

- La nivel local. Au fost derulate 50 proiecte proprii ale direcțiilor județene pentru 

sport și tineret, în 20 de județe; prin concursurile locale de proiecte (organizate la nivelul 

direcțiilor județene pentru sport și tineret) au fost finanțate 49 proiecte, în 11 județe. Prin casele 

de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” s-a desfășurat un 

număr de 64 acțiuni. 

De asemenea, a fost aprobată, prin intermediul metodologiei de finanțare pentru 

concursul național/local de proiecte de tineret, respectiv pentru concursul de proiecte 
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studențești, introducerea posibilității ca activitatea de voluntariat desfășurată în cadrul unui 

proiect, să fie considerată contribuție valorizată. 

Beneficiari:  

  45 tineri la “Școala de vară 2018 - Program național de formare”; 

  1435 tineri la proiectele finanțate în cadrul Concursului național de proiecte de tineret; 

  30738 tineri, în cadrul proiectelor proprii ale direcțiilor județene pentru sport și tineret; 

  73298 tineri, în cadrul proiectelor finanțate prin concursurile locale de tineret; 

  9466 studenți; 

  700 studenți,în cadrul proiectelor finanțate prin Concursul național de proiecte 

studențești ce au vizat promovarea voluntariatului a educației civice și a implicării 

sociale. 

  Crearea unui program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii 

dezavantajate (tineri din mediul rural, tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă etc) pentru 

integrarea socială și financiară a acestora. 

Forma: 

Ordinul  nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Ordinul  nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de 

proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti; 

Ordinul nr.114/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret; 

Programul de centre de tineret; 

Program de susținere a acțiunilor de tineret; 

Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în 

special studenţi; 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Ordinul nr. 99 din 03.03.2014 referitor la Metodologia de derulare și implementare a proiectelor 

studențești proprii și/sau în parteneriat de către casele de cultură ale studenților și Complexul 

Cultural Sportiv Studențesc „Tei”. 

Descriere: 

 Au fost stabilite temele și prioritățile pentru concursurile de proiecte (Concursul 

național/local de proiecte de tineret) cât și pentru proiectele proprii ale direcțiilor 

județene pentru sport și tineret. Pentru Concursul național de proiecte de tineret a fost 

stabilită tema „Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii 

dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora”, cu prioritățile: 

„Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal pentru tinerii proveniți 

din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, 

NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale”, 

„Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor 

vulnerabili” și „Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor 

culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale”.Pentru concursurile 

locale de proiecte și pentru proiectele proprii ale direcțiilor județene sport și tineret a 

fost stabilită prioritatea „Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți 
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din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, 

NEETs)”. 

- La nivel central. Proiectul „Pregătiţi pentru viață”, în parteneriat cu Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, s-a adresat tinerilor proveniți din 

medii dezavantajate și s-a desfășurat la Bușteni (în perioada 18 - 24 iunie pentru județele Argeș, 

Dâmbovița, Brașov și Prahova) și la Sângeorz Băi (25 iunie – 1 iulie 2018 pentru județele 

Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Satu Mare). În cadrul acestui proiect au fost desfășurate 

cursuri de formare pe diferite teme.Proiectul „Forumul pentru Drepturile Tinerilor” a urmărit 

identificarea de soluții în vederea diminuării discriminării și integrării grupurilor vulnerabile; 

prin Concursul național de proiecte de tineret au fost finanțate 20 de proiecte (prioritatea 

„Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal pentru tinerii proveniți din 

medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în 

vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale” -17 proiecte; prioritatea 

„Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili” 

–1 proiect;prioritatea„Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale 

locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale” -2 proiecte).  

- La nivel local. Au fost derulate 21 proiecte proprii ale direcțiilor județene pentru 

sport și tineret, în 21 de județe. Prin concursurile locale de proiecte au fost finanțate 16 proiecte, 

în 10 județe.  

 Prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” s-

a desfășurat un număr de 90 acțiuni care au vizat incluziunea socială a studenților. 

Beneficiari:  

 160 tineri din 8 județe, cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani, tineri care beneficiază de 

o măsură de protecţie specială; 

 56 tineri la „Forumul pentru Drepturile Tinerilor”; 

 2364 tineri la proiectele finanțate în cadrul Concursului național de proiecte de tineret; 

 11105 tineri la proiectele propria ale direcțiilor județene pentru sport și tineret; 

 5514 tineri la concursurile locale ale direcțiilor județene pentru sport și tineret; 

 16501 studenți. 

  Crearea unui program de prognoză a evoluției pieței muncii, de gestiune a curriculei 

școlare împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii. 

Forma: 

Ordinul nr. 120/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii; 

Program de cercetare socială în domeniul tineretului. 

Descriere:  

A fost realizată lucrarea de cercetare: „Prognoza evoluției pieței muncii- amenințări și 

oportunități”. 

 Finanțarea unui program de înființare, pe lângă primării, a centrelor comunitare de 

tineret care să coordoneze cursuri de limbi străine, cursuri de antreprenoriat, cursuri de 

utilizare a calculatorului, cursuri de muzică, cursuri de pictură, cursuri foto dar și punerea 
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gratuită la dispoziția tinerilor și a cetățenilor a bazelor sportive de interes comunitar, sub 

îndrumarea unui instructor sportiv, etc.  

Descriere: 

Prin proiectul de Lege a Tineretului se creează cadrul legal pentru înființarea centrelor 

comunitare de tineret de către autoritățile administrației publice locale. Proiectul se află, în acest 

moment,în dezbatere la Camera Deputaților (camera decizională). 

  Portal online care să cuprindă toate informațiile pentru tineri pe categorii de vârstă și 

care să cuprindă printre altele: oferta educațională, locuri de muncă, oferta de formare 

continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale. 

În curs de realizare, în funcție de bugetul alocat. 

1. Educația fizică, disciplină obligatorie în întregul sistemul de învățământ: Pentru grădinițe 

(învăţământul preșcolar): minimum 1 ora/zi; Pentru ciclul primar, clasele I-IV: minimum 3 ore/ 

săptămână, predate de profesori de educație fizică licențiați; Pentru clasele V-VIII: minimum 3 

ore/săptămână și 2 ore de colectiv sportive; Pentru licee: minimum 4 ore/săptamână și 2 ore de 

colectiv; Pentru mediul universitar: minimum 2 ore/săptămână și 2 ore de colectiv sportive; 

Asigurarea accesului gratuit a copiilor, elevilor și studenților la bazele sportive; Organizarea 

campionatelor școlare și universitare, prin colaborarea dintre inspectoratele școlare, decanate și 

federațiile de profil.  

  În luna februarie 2018, Ministerul Tineretului și Sportului a transmis aviz pozitiv, la 

propunerea legislativă a doamnei deputat Mihaela Huncă pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul educației fizice și sportului (Plx.463/2017), care se referă la 

modificarea art.5, susținând modificarea numărului de ore de educație fizică și sport în unitățile 

de învățământ (I-XII/XIII) la minim de 3 ore de educație fizică și sport pe săptămână,  propunere 

legislativă ce a fost respinsă de Camera Deputaților pe data de 23.03.2018. 

  Ministerul Educației Naționale stabilește numărul de ore pentru educație fizică și sport 

printr-un Plan Cadru aprobat prin ordin de ministru pentru fiecare disciplină și clasă la ciclul 

primar, gimnazial și liceal. 

2. Organizarea evenimentului sportiv „România în mișcare”, o competiție cu caracter de 

masă, similară evenimentului „Challenge Days”, destinată separat orașelor și satelor, care 

urmărește angrenarea populației într-o formă de mișcare organizată, constând în întrecerea între 

orașe și separat, între sate, pe parcursul unei zile, în funcție de numărul participanților la o formă 

de activitate fizică cu participarea persoanelor cu vârste între  și 80 de ani.  

Programul ”România în Mișcare” este al cincilea program de utilitate publică (P5) al 

Ministerului Tineretului și Sportului și este format din trei sub-programe, după cum urmează:  

P 5.1- ”Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” -  concurs de proiecte 

sportive la nivel județean, P 5.2 - ”Calendar competițional”- susținerea și dezvoltarea unui 

calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean și  P 5.3 - 

“Sport pentru sănătate”- sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de 

vârstă, începând cu elevi din clasa a-I-a și până la persoane cu vârsta a-III-a , cu finalizare la 

nivel național. 

Beneficiarii programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale începând cu vârsta 

de 6 ani, indiferent de gen, în egală măsură femei și bărbați/fete și băieți, din mediul urban și 

rural,  persoanelor cu oportunități reduse și  cu dizabilități și până la vârsta a-III-a. 

Prin sub-programul P 5.1 - ”Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, 

direcțiile județene pentru  sport și tineret, respectiv direcția pentru sport și tineret a Municipiului 
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București, vor putea oferi finanțări nerambursabile structurilor sportive de pe raza 

județului/Municipiului București din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte 

sportive, la nivel local/județean, respectiv la nivelul Municipiului București. 

Sub-programul P 5.2 - ”Calendar competițional”, constă în organizarea de competiții 

sportive, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv direcția pentru sport și tineret 

a Municipiului București, destinate elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar, 

nelegitimați în structuri sportive, începând cu luna septembrie 2018. Direcțiile județene pentru 

sport și tineret, respectiv direcția pentru sport și tineret a Municipiului București, au elaborat 

propriul regulament de competiții, ținând cont de următoarele elemente: 

a) Atragerea a minim 5000 de elevi la nivelul unui județ, respectiv 15000 la nivelul 

Municipiului București pe parcursul anului; 

b) Cel puțin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 

10.000 de locuitori; 

c) Organizarea de competiții pentru minim 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi-

jocuri de echipă și un sport individual, la alegerea fiecărei direcții județene pentru sport și 

tineret, respectiv a direcției pentru sport și tineret a Municipiului București, în funcție de 

tradiție, baza materială, potențial uman și financiar și număr de structuri sportive legal 

constituite); 

Sub-programul P 5.3 - “Sport pentru sănătate”,constă în organizarea de acțiuni cu 

caracter sportiv, prin direcțiile pentru sport și tineret, respectiv direcția pentru sport și tineret a 

Municipiului București, în vederea cointeresării cetățenilor de pe raza județelor, respectiv a 

Municipiului București de a participa în număr cât mai mare la evenimente cu caracter sportiv. 

Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a 

Municipiului București, vor organiza și premia câștigătorii etapelor pe centre zonale și faza 

finală pe județ/respectiv pe Municipiul București și vor desemna participanții pentru faza finală 

pe țară, iar premierea câștigătorilor la faza finală pe țară va fi efectuată de Ministerul Tineretului 

și Sportului, în luna octombrie 2018. 

3. Prioritizarea primelor 10 federații sportive în categoria “de interes național” se face prin 

clasificarea ramurilor de sport în funcție de tradiția autohtonă, de performanțele obținute, 

numărul de practicanți, audiența la public și veniturile atrase la bugetul federal. În acest sens, 

Ministerul Tineretului și Sportului a alocat resursele financiare necesareacestor federații 

sportive naționale prin contracte de finanțare pentru susținerea și dezvoltarea activității sportive 

de performanță.  

  



393 

 

   

1 Canotaj 

50.236.000 lei 

2 Atletism 

3 Gimnastica 

4 Lupte 

5 Handbal 

6 Tenis de masa 

7 Baschet 

8 Scrima 

9 Judo 

10 Schi biathlon 

 

De asemenea, s-au clasificat alte 10federații “de perspectivă” cărora li s-au repartizat bugete 

medii, restul federațiilor au primit o finanțare ce a însumat 15.286.800 lei. 

      

1 Kaiac-canoe  

 

 

 

 

28.726.000 
lei 

2 Rugby 

3 Haltere 

4 Tir sportiv 

5 Polo 

6 Volei 

7 Ciclism 

8 Bob și sanie 

9 
Natație și pentatlon 

modern 

10 Hochei gheață 

 

Metodologia elaborată de minister pentru finanțarea federațiilor sportive naționale, în anul 

2019, are în vedere adaptarea solicitărilor exprimate de federații pentru utilizarea cât mai 

eficientă a bugetului alocat de minister pentru toate categoriile de cheltuieli prevăzute în 

normele de finanțare. 

Federațiile sportive naționale au apreciat disponibilitatea Ministerului Tineretului și Sportului 

către dialog și consultare în probleme tehnice, specifice fiecărei federații, fapt care crează 

premisele obținerii unor rezultate sportive superioare. 

4. Centre de excelență naționale. Pentru federațiile de interes național, Guvernul susține 

înființarea unor centre naționale de excelență, pentru sportivi cu vârste cuprinse intre 14-18 ani, 

după modelul celor ale F.R. Handbal, cu finanțări de la bugetul Ministerul Tineretului și 

Sportului, Ministerul Educației Naționale, al federațiilor respective și al administrațiilor locale. 

Susținem, de asemenea, înființarea unor Centre de selecție și inițiere județene pentru copii și 

tineri cu vârste între 8 și 13 ani, cu accent pe sporturile de interes national și cu tradiție locală. 

Acestea vor fi finanțate prioritar de autoritățile locale, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a 

educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul nr. 
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664/2018, emis de ministrul tineretului și sportului, privind finantarea din fonduri publice a 

proiectelor si programelor sportive. 

   Conform Programului de guvernare, Centrele de excelență ar urma să fie ”finanțate prioritar 

de autoritățile locale, susținute și de Ministerul Tineretului și Sportului, dar și de federațiile 

direct interesate”.  

   Ministerul Tineretului și Sportului contribuie la finanțarea centrelor prin intermediul 

contractului anual de finanțare a federațiilor sportive naționale. 

5. Infrastructură sportivă 

  La nivel național, construcţia a cel puțin două săli polivalente (10-15.000 de locuri); La 

standarde internaționale, construirea a câte două săli specifice pentru următoarele discipline: 

atletism, gimnastică, tenis, scrimă, atletică grea (haltere, lupte, arte marțiale, lupte, box); Două 

baze nautice pentru caiac-canoe și două pentru canotaj; Cel puțin 4 patinoare acoperite; 2 

hipodromuri și 1 velodrom.  

  Reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului au avut întâlniri de lucru cu 

reprezentanții Companiei Naționale de Investiții și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice privind necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive, în corelare cu 

asigurarea unei baze materiale sportive cât mai diversificate, în funcție de specificul fiecărei 

ramuri de sport.Aceste baze sportive se vor realiza prin Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții. 

6. Modernizarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport și a Institutului Național de 

Medicină Sportivă.  

  Modernizarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport–In anul 2018, a fost 

alocat un buget de aproximativ 600.000 lei în vederea continuării demersului început în anul 

precedent, prin investiții în echipamente noi, precum și în modernizarea spațiuluidestinat 

activității Institutului Național de Cercetare pentru Sport. 

        - Lei - 

Finanțare 2017 Finanțare 2018 

500.000 600.000 

 

  Modernizarea Institutului Național de Medicină Sportivă 

  Institutul Național de Medicină Sportivă este o instituție publică aflată în subordinea 

Ministerului Sănătății, căruia îi revine responsabilitatea legală de a demara un program de 

investiții pentru modernizarea institutului, conform standardelor internaționale.  

7. Organizarea anuală a cursurilor de perfecționare a antrenorilor români cu participarea 

lectorilor din țară și străinătate, cu sprijinul federațiilor internaționale pe ramura de sport. 

  Cursuri de perfecționare anuală a antrenorilor români 

Conform contractelor de finanțare încheiate între federațiile sportive naționale și Ministerul 

Tineretului și Sportului s-au derulat cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor în 

colaborare cu Centrul Național Formare și Perfecționare a Antrenorilor. Aceste cursuri 

constituie o activitate indispensabilă promovării unor cadre de specialitate care contribuie la 

dezvoltarea procesului instructiv-educativ a sportivilor de performanță. 

Evoluția profesională a antrenorilor, prin încadrarea acestora în categorii de clasificare, s-

a făcut prin participarea la 126 de cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor, în anul 
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2018, pentru însușirea unor noi metode și metodologii privind antrenamentul sportiv, în 

concordanță cu cerințele internaționale. 

8. Finanțarea activităților sportive prin alocarea a 1% din PIB, cumulat pe următorii 5 

ani, pentru sportul de masa și de performanță 

Ministerul Tineretului și Sportului face demersuri pentru alocarea acestui procent, care 

este necesar pentru asigurarea suportului financiar al dezvoltării întregii activități sportive.  

9. Guvernul susține înființarea de Asociații Sportive Școlare, la nivelul instituţiilor de 

învăţământ din România, finanțate în baza legii 350/2005 de către Consilile locale pentru 

municipii și orașe, iar pentru comune de către Consiliile Județene.  

 Susținerea celor 2.550. 000 de copii, care sunt înscriși în sistemul de învățământ din 

România, în ciclul primar, gimnazial și liceal. Sistemul de învățământ reprezintă, din punctul 

de vedere al resursei umane, baza întregii mișcări sportive și de voluntariat din România.  

 Atragerea în sistemul sportiv și competițional a profesorilor de educație fizică și 

sport.  

 Consolidarea interdependenței și continuității între practicarea  sportului de masă și 

promovarea către sportul de performanță.   

 Crearea unor oportunități pentru elevii cu calități fizice și motrice deosebite, din 

mediul rural, care îi determină să practice sportul de performanță într-un cadru organizat.  

 Utilizarea bazei de date,privind evoluția dezvoltării din punct de vedere motric al 

tuturor elevilor, prin aplicarea prevederilor protocolul de colaborare între Ministerul Tineretului 

și Sportului și Ministerul Educației Naționale, în anul 2016,respectiv Registrul Național 

Biomotric, și eventual reactualizarea datelor existente în funcție de cerințele actuale. 

Prezentarea în rândul elevilor a tuturor beneficiilor obținute prin practicarea în școală a unor 

activități sportive și de voluntariat. 

  Înființarea asociațiilor sportive școlare constituie premiza atragerii unui număr cât 

mai mare de elevi în practicarea unor activități fizice, cu efecte benefice pentru sănătate, 
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dezvoltarea armonioasă, integrare socială și promovare către sportul de performanță printr-un 

sistem competițional interșcolar la nivelul asociațiilor sportive școlare. 

10. Constituirea Consiliului național al mișcării sportive din România 

Acesta a fost constituit din reprezentanți ai ministerelor care sunt implicate în 

dezvoltarea activității sportive din România. 

Principalele atribuţii ale Consiliului național al mișcării sportive din România sunt 

următoarele:  

 să armonizeze legislația specifică în vigoare, pentru a se putea implementa un 

proiect național;  

 să elaboreze norme și reguli specifice; 

 să elaboreze un sistem de monitorizare și evaluare a implementării proiectului;  

 să inițieze și să finalizeze alte proiecte cu impact național, care să vizeze domenii 

în strânsă legătură cu mișcarea sportivă din România cum ar fi: tineret, sănătate, voluntariat. 

Consiliul a fost constituit în baza Ordinului nr. 181/02.03.2017 și totodată a fost 

prezentată o notă de informare în ședință de guvern cu privire la constituire Consiliului. 

Activitatea acestui organism va deveni efectivă în baza stabilirii unui sistem 

organizatoric care va include structurile sportive departamentale ale Ministerelui Afacerilor 

Interne și Ministerului Apărării Naționale prin emiterea de către Ministerul Tineretului și 

Sportului a unui proiect de act normativ aprobat la nivel național în cursul trimestrului II 2019. 

11. Promovarea educației sportive și de voluntariat în școli și prezentarea beneficiilor 

obținute prin practicarea unor activități sportive tuturor elevilor.  

  Prin programul ”Campionii României” Ministerul Tineretului și Sportului 

impulsionează participarea copiilor și tinerilor în activități sportive derulate în cadrul 

structurilor sportive locale. Aceste acțiuni se desfășoară, în principal, în unități de învățământ. 

Programul a fost demarat în anul 2017 și au avut loc peste 350 de evenimente. 

Metodologia de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2018 a introdus posibilitatea 

susținerii de către Ministerul Tineretului și Sportului a acțiunilor federațiilor precum selecție, 

formare și pregătire și care au drept grup-țintă copiii. 

Sub-programul 1, din cadrul Programului Național ”România în mișcare”, vizează 

organizarea de concursuri locale de proiecte, în care accentul se pune cu precădere pe activități 

de selecție, formare și pregătire pentru copii și tineri din mediul rural și mediul urban.  

12. Folosirea activităților fizice şi a sportului ca o componentă importantă pentru 

integrarea în comunitate a persoanelor cu nevoi speciale. 

Proiectul ”Atelierul cu vise” derulat prin Compartimentul de Coordonare Teritorială al 

Ministerului Tineretului și Sportului sprijină integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități 

prin activități sportive, de tineret, culturale și educaționale. 

Proiectul ”Atelierul cu vise” și-a continuat activitatea în anul 2018, pe parcursul anului 

desfășurându-se 36 de acțiuni. 

Open European de Judo adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale, Cluj Napoca 2018.  

Ministerul Tineretului și Sportului sprijină financiar activitatea Comitetului Național 
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Paralimpic, respectiv acțiunile interne și internaționale organizate de această structură, prin 

alocarea unei sume de 1.200.000 lei în anul 2018. 

13. Dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu 

implicarea administraţiei publice locale, mai ales în mediul rural, acolo unde sportul este 

promovat insuficientla nivelul mediului urban. 

Programul "România în mişcare" derulat prin direcțiile județene pentru sport și tineret 

este alcătuit din trei sub-programe:  

1. Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive - sprijin pentru sportul organizat la 

nivel judeţean (structuri sportive de drept privat: cluburi și asociaţii judeţene pe ramură de sport) 

prin finanţări de proiecte, a fost demarat în luna iulie 2018;  

2. Sistem competițional - susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar 

adresat elevilor din clasele V-VIII, la nivel județean, prin organizarea de competiţii sportive 

şcolare destinate elevilor care nu sunt legitimaţi, sub-program care a fost  demarat în luna 

septembrie 2018; 

3. Sport pentru sănătate- sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii 

de vârstă, începând cu elevi din clasa a-I-a și până la peste 50 de ani, cu finalizare la nivel 

national, acţiuni de promovare a sportului şi a exercițiului fizic tip "Săptămâna europeană a 

sportului". Beneficiarii acestui sub-program sunt cetățeni din toate categoriile sociale, începând 

cu vârsta de 6 ani, în egală măsură femei și bărbați/fete și băieți, din mediul urban și rural, 

persoane cu oportunități reduse și a cei cu dizabilități și până la peste 50 de ani. 

14. Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de medicină sportivă 

complet utilate. 

Asigurarea asistenței medicale pentru participanții la activități fizice diverse din cadrul 

bazelor sportive ale unităților școlare se realizează prin dotarea cu aparatură specifică a 

cabinetelor medicale, care reprezintă o obligativitate aMinisterului Educației Naționale și a 

administrației publice locale. 

15. Încurajarea sportului de masă  

Unul dintre principalele obiective ale Ministerului Tineretului și Sportului constăîn 

susținerea sportului de masă prin încurajarea practicării continue, individuale și colective a 

sportului de către cetățeni, prin crearea unui cadru organizat complex și favorizant, susținut de 

organele administrației publice locale în vederea socializării și a menținerii unei stări optime de 

sănătate. 

Aceste deziderate se concretizează prin alocarea de către Ministerul Tineretului și 

Sportului a unor fonduri pentru activitățile organizate de Direcțiile Județene pentru Sport și 

Tineret/ Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, precum și finanțarea prin 

contract a proiectelor sportive ale Federatiei Sportul pentru Toti, in concordanta cu metodologia 

de finantare si potentialul federatiei. În anul 2018, ministerul a bugetat această federație cu 

suma de 570.000 lei, din care 70.000 lei pentru ”Săptămâna Europeană a Sportului”. 

De asemenea, din suma de 3.041.852 lei alocată pentru activitate sportivăîn anul 2018 - 

prin Programul P2 ”Sportul pentru Toți” - direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția 

pentru Sport și Tineret a Municipiului București, au desfășurat acțiuni în colaborare cu 

Federația Sportul pentru Toți, cu Ministerul Educației Naționale – inspectoratele școlare 

județene, administrații publice locale, alte organizații neguvernamentale. 

16. Susținerea sportului de performanță– este realizată prin alocarea de fonduri pentru 

cluburile sportive din subordinea ministerului, complexurile sportive naționale, direcțiile 
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județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, 

Institutul Național de Cercetare pentru  Sportiv, Centrul Național de Formare și Perfecționare 

a Antrenorilor și federațiile sportive naționale. 

Ministerul Tineretului si Sportului are ca obiectiv permanent susținerea sportului de 

performanță prin fondurile alocate instituțiilor și structurilor sportive mai sus menționate, care 

utilizează sumele primate pentru realizarea obiectivelor de performanță.  

 

Bugetarea federațiilor olimpice este o prioritate permanentă a Ministerul Tineretului și 

Sportului, fără a neglija finanțarea celor neolimpice, dar și activitatea legată de persoanele cu 

nevoi speciale.  

Aceste sume au fost alocate activităților de pregătire a sportivilor de performanță, în 

conditii optime, dar și pentru participarea acestora la competiții interne și internaționale.De 

asemenea, au fost alocate sume pentru pregătireași participarea la competiții a juniorilor, aceștia 

reprezentând baza piramideide performanță, achiziții de echipament sportiv competitiv la nivel 

mondial. Totodată, s-auasiguratsumele necesare pentru formarea și perfecționarea antrenorilor 

- element esențial în obținerea rezultatelor la nivel internațional, susținerea cercetării științifice 

în domeniu, efectuarea probelor de control doping, precum și participarea la congrese și 

conferințe internaționale. 

Având în vedere necesitatea asigurării condițiilor de pregătire a sportivilor componenți 

ai loturilor naționale și olimpice, în complexurile sportive naționale, Ministerul Tineretului și 

Sportului a asigurat un buget de 54.068.394 lei lei,în anul 2018, pentru funcționarea 

complexurilor sportive naționale. 

Aceste fonduri au fost folosite atât pentru pentru asigurarea pregătirii în cele mai bune 

condiții a sportivilor, pentru dotarea cu echipamente performante a centrelor de refacere și 

Cluburi
Directii

judetene
Complexuri Federatii INCS CNFPA

2017 105.212.024 85.950.894 48.039.293 95.132.100 1.767.276 1.088.986

2018 107.025.652 98.840.775 54.068.394 93.292.900 1.950.404 1.018.493
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recuperare în urma antrenamentelor, pentru achiziționarea de materiale sportive, conform 

standardelor internaționale, precum și fondurile necesare asigurării resursei umane. 

Toate aceste demersuri au creat premiza înființării, pânăîn 2020, a unor noi complexuri 

sportive naționale, realizându-se în anul 2018 o nouă unitate de acest gen - Complexul Sportiv 

Național Lascăr Pană.  

17. Susținerea profesorilor de sport specializați pe ramuri sportive pentru a se deplasa în 

zonele dezavantajate.  

Ministerul Tineretului și Sportului susține cooperarea interinstituțională cu Ministerul 

Educației Naționale, în vederea sprijinirii profesorilor de sport specializați pe ramuri sportive 

pentru a se deplasa în zonele dezavantajate.  

 

18. Implementarea unui program național de promovare a sportului prin cooptarea 

marilor campioni.  

  Prin programul ”Campionii României” Ministerul Tineretului și Sportului 

impulsionează participarea copiilor și tinerilor în activități sportive derulate în cadrul 
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structurilor sportive locale. Aceste acțiuni se desfășoară în principal în unități de învățământ. 

Programul a demarat in anul 2017 si  au avut loc peste 350 de evenimente. 

  Metodologia de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2018 a introdus posibilitatea 

susținerii de către Ministerul Tineretului și Sportului a acțiunilor federațiilor precum selecția, 

inițierea și pregătirea, având ca grup-țintă copiii. 

  Sub-programul 1, din cadrul Programului național ”România în mișcare”, vizează 

organizarea de concursuri locale de proiecte, în care accentul se pune cu precădere pe activități 

de selecție, formare și pregătire pentru copii și tineri din mediul rural și mediul urban.  

19. Recompensarea și conservarea resursei umane din sport prin alocarea unei sume 

lunare stabilită pe baza unor criterii, sportivilor performanți după retragerea acestora 

din activitatea sportive și sprijinirea lor în vederea integrării pe piața muncii 

 Ministerul Tineretului si Sportului sprijină, prin alocarea unor sume lunare, sportivii 

performanți după retragerea din activitate, atât prin indemnizații de merit cât și prin rente 

viagere. 

 

Tabel număr rente viagere /  sume alocate 2017 - 2018 

NNr. 

Crt. 
LUNA 

ANUL    

2017 Nr. 

Pers. 

CUANTUM 

2017 

ANUL    

2018 Nr. 

Pers. 

CUANTUM 

2018 
TOTAL 

1 IANUARIE 517 3,232,025 514 3,274,403 6,506,428 

2 FEBRUARIE 518 3,148,671 519 3,410,846 6,559,517 

3 MARTIE 517 3,090,642 520 3,345,554 6,436,196 

4 APRILIE 516 3,210,352 520 3,348,710 6,559,062 

5 MAI 515 3,250,573 519 3,335,907 6,586,480 

6 IUNIE 514 3,241,635 518 3,328,421 6,570,056 

7 IULIE 514 3,266,250 518 3,328,421 6,594,671 

8 AUGUST 513 3,274,036 518 3,333,079 6,607,115 

9 SEPTEMBRIE 513 3,235,797 516 3,322,683 6,558,480 

10 OCTOMBRIE 513 3,237,380 516 3,320,236 6,557,616 

11 NOIEMBRIE 511 3,251,900 515 3,317,228 6,569,128 

12 DECEMBRIE 511 3,251,900     3,251,900 

  TOTAL   38,691,161   36,665,488 75,356,649 

 

T 
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Tabel număr indemnizații / sume alocate 2017 - 2018 

NNr. 

Crt. 

 

LUNA 

ANUL    

2017 Nr. 

Pers. 

CUANTUM 

2017 

ANUL    

2018 Nr. 

Pers. 

CUANTUM 

2018 
TOTAL   

1  IANUARIE 116 313,200 113 491,550 804,750   

2  FEBRUARIE 114 307,800 113 491,550 799,350   

3  MARTIE 113 305,100 116 501,513 806,613   

4  APRILIE 112 302,400 115 495,900 798,300   

5  MAI 112 302,400 114 495,900 798,300   

6  IUNIE 111 299,700 114 495,900 795,600   

7  IULIE 110 478,500 113 491,550 970,050   

8  AUGUST 116 504,600 112 487,200 991,800   

9  SEPTEMBRIE 115 500,250 111 482,850 983,100   

10  OCTOMBRIE 115 500,250 108 469,800 970,050   

11  NOIEMBRIE 114 495,900 116 504,600 1,000,500   

12  DECEMBRIE 114 495,900 115 500,250 996,150   

   TOTAL   4,806,000   5,908,563 10,714,563   

* Perioada ianuarie - iunie 2017 indemnizațiile de merit au fost plătite la nivelul salariului minim pe economie în cuantum de 

900 lei  

* Începînd cu luna iulie 2017 indemnizațiile de merit au fost plătite la nivelul salariului minim pe economie în cuantum de 1.450 

lei 

 

20. Reorganizarea competițiilor naționale interșcolare  

  În prezent, calendarul competițional național sportiv inter-școlar, alcătuit din 

competițiile Olimpiada Națională a Sportului Școlar (destinat claselor I-IV și IX-XII), respectiv 

Olimpiada Gimnaziilor (destinat claselor V-VIII) este organizat și finanțat de către Ministerul 

Educației Naționale, instituție publică cu atribuții legale directe în acest sens.  

  În acest context, Ministerul Tineretului și Sportului,în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale,  prin componenta 2 a Programului ”România în mișcare”, a cărui elaborare 

s-a încheiat în luna mai 2018, intenționează să sprijine organizarea de competiții sportive 

destinate elevilor, nelegitimați,  din clasele V-VIIIprin direcțiile județene de tineret și sport din 

teritoriu.  

21. Înființarea unui program național de recrutări în sport în parteneriat cu federațiile 

sportive.  

Prin programul ”Campionii României” Ministerul Tineretului și Sportului 

impulsionează participarea copiilor și tinerilor în activități sportive derulate în cadrul 

structurilor sportive locale. Aceste acțiuni se desfășoară în principal în unități de învățământ. 
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Programul a fost demarat în a doua jumătate a anului 2017 și se află în derulare și în prezent, 

in anul 2018 au avut loc peste 100 de evenimente. 

Metodologia de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2018 a introdus posibilitatea 

susținerii de către MTS a acțiunilor federațiilor precum selecție, formare și pregătire și care au 

drept grup-țintă copiii. 

 

22. Finanțarea taberelor sportive pentru recompensarea câștigătorilor competițiilor 

sportive.  

Ministerul Tineretului și Sportului va include în metodologia de finanțare a taberelor de 

tineret și finanțarea taberelor sportive.  

23. Dezvoltarea unei baze sportive minimale la nivelul fiecărei școli principale din 

comune.  

Compania Națională de Investiții are în derulare subprogramul ”Săli de sport” prin care 

aceste obiective sunt construite atât în mediul rural, cât și cel urban.  

În ceea ce privește bazele sportive administrate de Ministerul Tineretului și Sportului 

prin instituțiile subordonate, o parte dintre acestea au primit acceptul de a fi incluse pe Lista 

sinteză a obiectivelor de investiții modernizate prin Compania Națională de Investiții și au fost 

luate în evidență. 

24. Introducerea activităților sportive extrașcolare în programul săptămânal al elevilor. 

Ministerul Educației Naționale va analiza și decide asupra modalității de introducere a 

acestor activități în funcție de criteriile specifice ale unităților școlare din subordine.  
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26.  POLITICI PENTRU DIASPORA 

 

 

 Obiectivele principale aleGuvernului, în anul 2018, au fost păstrarea şi afirmarea 

valorilor culturale, lingvistice, etnice şi spirituale ale românilor din afara graniţelor ţării, 

consolidarea asociaţiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări 

nerambursabile, creşterea coeziunii mediului asociativ, apărarea drepturilor, libertăţilor şi 

demnităţii românilor, precum şi întărirea relaţiilor bilaterale cu statele unde există comunităţi 

semnificative de români. 

 Guvernul a susţinut prin finanţări nerambursabile acordate mediului asociativ din 

diaspora proiecte specifice care susţin Programul de Guvernare. 

În acest interval de timp, s-a urmărit creşterea transparenţei şi eficienţei în procesul de acordare 

a finanţării proiectelor. În acest sens, au fost elaborate o nouă documentaţie cu privire la 

acordarea de finanţări ne-rambursabile (ghidul şi anexele sale, precum şi procedura internă de 

instrumentare a dosarelor depuse) şi o nouă procedură de evaluare a proiectelor de către 

comisia de analiză şi selecţie a acestora. Principalele obiective vizate au fost creşterea  

ponderii  organizaţiilor şi asociaţiilor româneşti în alocările financiare şi încurajarea acestora 

să aplice pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, asigurarea predictibilităţii derulării 

proiectelor valoroase, integrarea acestor proiecte în ansamblul politicilor României în relaţia 

cu românii de pretutindeni, dar şi deplină transparenţă în acordarea de finanţări.  

In intervalul februarie-septembrie 2018 au fost aprobate 125 cereri de finanţare în 

valoare totală de 11.785.000 lei, defalcată, în conformitate cu măsurile prevăzute în Programul 

de guvernare 2018-2020, astfel:  

1. Program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identității româneşti — 

CULTURĂ (Constantin Brâncuşi): 26 acţiuni proprii cu finanţare nerambursabilă în 

suma alocată 532 000 lei , din care aprobate 5 acţiuni; 138 proiecte angajate ale 

Principalele realizări: 

 Programul „Cultură” pentru Dispora 

 Programul „Educaţia” pentru Diaspora 

 Programul „Spiritualitate şi Tradiţie” pentru Diaspora 

 Programul „Mass-media” pentru Diaspora 

 Programul „Societatea civilă” pentru Diaspora 
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organizaţiilor si asociaţiilor românilor de pretutindeni în sumă alocată 981.844 lei, din 

care aprobate 29 acţiuni. 

2. Program pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identităţii româneşti — 

EDUCAŢIE (Nicolae Iorga):  

26 acţiuni proprii cu finanţare nerambursabila în suma alocata 4.725.000 lei, din care 

aprobate 5 acţiuni; 138 proiecte angajate ale organizaţiilor si asociaţiilor românilor de 

pretutindeni în sumă alocată 1.620.783 lei, din care aprobate 36 acţiuni. 

3. Program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti — 

SPIRITUALITATE ȘI TRADIȚIE (Andrei Șaguna):  

138 proiecte angajate ale organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni în sumă 

alocată 295.220 lei, din care aprobate 7 acţiuni. 

4. Program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti — MASS-

MEDIA– Mihai Eminescu: 26 acţiuni proprii implementate  în sumă alocată 220.000 

lei din care aprobate 2 acţiuni ;138 proiecte angajate ale organizaţiilor şi asociaţiilor 

românilor de pretutindeni în sumă alocată 1.857.208 lei, din care aprobate 34 acţiuni. 

5. Program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identității româneşti — 

SOCIETATEA CIVILĂ – Dimitrie Gusti: 26 acţiuni proprii implementate în sumă 

alocată 220.000 lei din care aprobate 2 acţiuni; 138 proiecte angajate ale organizaţiilor 

şi asociaţiilor românilor de pretutindeni în sumă alocată 199.900 lei, din care aprobate 

6 acţiuni. 

6. Centenarul 2018:-Program în sumă alocată 3.492.000 lei; 26 proiecte angajate prin 

acţiuni proprii din care 6 aprobate;138 proiecte ale organizaţiilor si asociaţilor românilor 

de pretutindeni în suma alocata de 1.119.934 lei din care 26 aprobate. 

7.  Apararea drepturilor şi libertăţilor românilor din afara graniţelor ţării. 

 Buget 25.000 lei. 

 Conform celor asumate prin măsurile din Programul de Guvernare 2018-2020, prin 

intermediul finanţărilor acordate în anul 2018, MRP a contribuit la extinderea, profesionalizarea 
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şi eficientizarea  mass-media în limba română în comunităţile din afara graniţelor(Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia, Italia, Spania). 

Proiecte ale organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni cu un buget de 

6.068.000 lei 

a. Cultură 

 S-au efectuat demersuri pentru înființarea de centre culturale/informare ale românilor 

de pretutindeni şi sprijinirea celor existente; 

 S-a deschis Centrul de Informare de la Solotvino; 

 S-au desfăşurat activităţi pentru realizarea CIR Albania şi a cenrului din Ragusa, Italia; 

 S-au semnat protocoale de colaborare ale MRP cu Academia Română şi Muzeul 

Național de Istorie a României; 

 A continuat implementarea proiectului „100 de Biblioteci pentru Diaspora” prin 

achiziţionarea şi distribuirea a câte 100 de volume/titluri către un total de 100 de 

asociaţii şi parohii româneşti din străinătate; 

Acţiuni proprii 

 În fiecare serie din cele 14 a programului de tabere „ARC” au evoluat ansambluri și 
artiști români la atelierele de muzică, cultură şi tradiţie; 

 În cadrul Galei „100 pentru Centenar” din Spania, Franța, Marea Britanie și Belgia au 

evoluat artiști români. În următoarele trei locații : Germania, Israel și SUA vor evolua 

artişti români, beneficiind de sprijinul MRP; 

 Ziua internațională a IEI a fost marcată printr-o Conferință realizată la Bucureşti, la 

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”; 

 S-au distribuit un număr de 56 de costume populare pentru comunităţile din Diaspora; 

 Urmarea obținerii domeniului www.muzeulromanilordepretutindeni.gov.ro dedicat 

versiunii virtuale a „Muzeului Românilor de Pretutindeni”, MRP lucrează la crearea 

infrastucturii aferente platformei. Proiect în curs de finalizare, preconizat pentru 

sfârșitul lunii septembrie 2018; 

 MRP lucrează la identificarea unor modalități legale prin care să poată achiziționa 

imobilul Casa „Aron Pumnul” din Ucraina, în vederea reabilitării și reamenajării 

acestuia;  

b. Educaţie 

 S-a organizat programului de tabere „ARC-Centenar”, ediția 2018, cu ediții de vară și 
iarnă. Creșterea în anul 2018 față de anul 2017 a numărului de participanți de la 2000 

la 3000. Programul de vară „ARC” a fost implementat deja în perioada iulie-august 

2018 în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului – 2700 de participanți în 

http://www.muzeulromanilordepretutindeni.gov.ro/
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Centrele de Agrement de la Sulina, jud. Tulcea și Oglinzi, jud. Neamț. Proiect realizat 

– ediția de vară (2599 locuri); 

 S-au distribuit suporturi de curs (7420 manuale școlare limba română, 1800 geografie, 

1500 istoria românilor) pentru clasele I-IV: 10.720 bucăți; 

 Editarea "Enciclopediei Românilor de Pretutindeni" în colaborare cu Academia 

Română. 

 Acţiuni proprii 

 Creșterea numărului de burse de la 1.000 la 1.555, burse acordate pentru elevii etnici 

români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care 

studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba 

română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru 

perioada ianuarie-iunie 2018 în conformitate cu Legea 122/2018 în cuantum de 200 lei/ 

lună/ bursă sau stimulent financiar; Proiect în derulare. 115 burse plătite până la data de 

10.09.2018 în valoare de 115.000 lei; 

 Realizarea în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) a 300 de stagii de 

perfecționare pentru profesorii care predau în limba română în Ucraina. Proiect în 

derulare; 

 Identificare unor modalități de sprijinire a formării specialiștilor în domeniul diasporei 

în colaborare cu instituțiile universitare din România - desfăşurarea cursului dedicat 

problematicii românilor din afara României, cu ocazia Centenarului Marii Unirii, 
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realizat în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "I.C. 

Brătianu" - Academia Română.  

Acţiuni suplimentare 

 Distribuția a 500 de ghiozdane și rechizite școlare cu accent pe comunitățile istorice;  

 Distribuția a 3200 de volume de carte în limba română în Republica Moldova; 

 Demersuri în vederea realizării în colaborare cu MEN a unei curricule școlare destinată 

copiilor români care învață în străinătate; 

 Demersuri pe lângă autoritățile centrale și locale din alte state în vederea extinderii/ 

introducerii cursurilor de limba română în rândul școlilor din statele de reședință;  

 

c. Spiritualitate şi tradiţie 

 Semnarea protocolului de colaborare între MRP și Patriarhia Română pe data de 17 iulie 

2018; 

 Participarea ministrului pentru românii de pretutindeni, în Franța, la Congresul 

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale în data de 10 mai 

2018; 

 Participarea ministrului pentru românii de pretutindeni în Spania la hirotonirea 

Arhimandritului Teofil Roman, întru arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Spaniei și Portugaliei în 13-16 aprilie 2018; 

 Participare la nivel de secretar de stat la ceremonia de hirotonie a Preacuviosului Părinte 

Arhimandrit Veniamin Goreanu, Consilier patriarhal, care a fost ales de Sfântul Sinod 

prin vot secret ca Episcop al Basarabiei de Sud pe data de 26 mai 2018; 

 Participarea la nivel de secretar de stat la festivitatea de la Școala de Vară de la Rignano 

Flaminio, eveniment realizat de Ieromonahului Ștefan (Victor Simion), egumenul 

Schitului Ortodox Român “Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din localitatea Pian 

Paradiso, Civita Castellana, Italia; 

 Participarea la nivel de sub-secretar de stat la sfințirea bisericii românești din Roquetas 

de Mar, în provincia spaniolă Almeria, pe data de 22 aprilie; Proiect realizat; 

 Participarea subsecretarului de stat Victor Ionescu la slujba de comemorare a victimelor 

atentatului din 11 martie 2014 susținută de Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, al 

Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, alături de un sobor de preoți, în 

incinta Catedralei Episcopale „Intrarea Maicii Domnului în templu” din Madrid; 

 Distribuție în colaborare cu parohiile românești din străinătate de materiale informative 

privind drepturile și obligațiile românilor care locuiesc, muncesc sau studiază în afara 

țării; 

 Semnarea protocol de colaborare între MRP și Uniunea de Conferinţă a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Şaptea pe data de 13 decembrie 2018. 

d. Mass-Media 

 Jurnaliști de limba română din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Albania au vizitat 

România în perioada 26-30 martie 2018 prin proiectul „Itinerar Centenar pentru 

jurnaliștii din comunitățile istorice”, ediția 2018, sprijinind astfel schimbul de 
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experiență și parteneriate între mass-media din țară și străinătate, precum și dezvoltarea 

Spațiului comunicațional comun cu Republica Moldova și extinderea acestuia și la alte 

țări din vecinătate; 

 Demersuri pentru realizarea proiectului „Itinerar centenar pentru jurnaliștii români din 

Diaspora”; 

 Itinerar Centenar pentru Jurnaliști români din Diaspora (28 noiembrie – 2 decembrie) 

cu participarea a 24 de jurnaliști români din Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, 

Belgia, Irlanda, Grecia, Canada, Israel și Germania la schimburi de bune practici cu 

jurnaliști din Români. Totodată, aceștia au participat la evenimentele festive dedicate 

Marii Uniri de la Alba Iulia. În cadrul proiectului a avut loc evenimentul festiv de 

finalizare a proiectelor de anvergură ale MRP dedicate Centenarului Marii Uniri. 

Evenimentul festiv a avut loc la Ateneul Român în data de 29 noiembrie 2018. 
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  Proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru mediul asociativ 

 Sprijinirea funcționării presei de limba română în mediul virtual Agenția de presă 

diaspora azi (APDA) - Agenție de știri pentru diaspora, Austria. În acest sens a fost 

încheiat contractul; 

 S-au mai încheiat contracte pentru:  

 BucPress TV - prima platformă independentă de opinie, istorie și actualitate 

românească din Ucraina; 

 Agenția de știri ”Timoc Press în Limba Română - Serbia”; 

 Consolidarea și dezvoltarea portalului nr. 1 de știri de limba română din 

Republica Moldova; 

 Înființare, editare și promovare publicație de limba română "Pagina românilor 

din Turcia" și crearea platformă online; 

 Continuare proiect ”Jurnal Românesc” - ziar on-line pentru românii de 

pretutindeni, România; 

 Dezvoltare platformă online "Vorbesc Românește", Canada; 

 Proiectul ”Radio Românul”, Spania; 

 Radio-TV Arthis Bruxelles, Belgia; 

 Dacia Televiziunea Românilor, Emisiune socio-culturală ”Români pentru 

Români”, Italia; 

 10TV - televiziune românească la Chișinău, Republica Moldova. 

e. Societatea civilă 

  Acţiuni proprii 

 S-a acordat consultanță de specialitate din partea personalului MRP pentru 

implementarea de către mediul asociativ din afara granițelor a unor proiecte cu finanțare 

nerambursabilă.  

 Încurajarea inițierii de proiecte de anvergură prin finanțarea a 138 de proiecte primite 

din partea mediului asociativ și al clerului român din afara granițelor, în valoare de 

6,074,888.45 lei; 

 Sprijinirea activității de networking între asociații sau între asociații și autorități;  

 Susținerea proiectelor și programelor de cunoaștere a drepturilor pe care românii le au 

în țările de domiciliu/reședință prin implicarea românilor de pretutindeni în Campania 

„Informare acasă! Siguranță în lume!”; 

 Implementarea proiectului „Descoperă și Cunoaște România” pentru românii din 

comunitățile istorice, prin care etnici români vizitează Romania și interacționează cu 

ceea ce înseamnă România; 

  Proiecte ale organizaţiilor şi asociaţilor românilor de pretutindeni 

 Susținerea proiectelor și programelor de cunoaștere a drepturilor pe care românii le au 

în țările de domiciliu/reședință; 
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 Forumul tinerilor experți în dezvoltarea din România și Republica Moldova. Tema din 

acest an: Rolul României în europenizarea Republicii Moldova ; 

 Biroul de asistență juridică al Comitetului pentru drepturile omului (Nigotin), Serbia ; 

 Sprijinirea activității de networking între asociații sau între asociații și autorități; 

 ”Susținerea mediului asociativ RRS și Centrul Cultural Român - 2018”;  

 Mediul asociativ românesc din Spania în anul Centenarului, Spania. 

f. Centenar 2018 

  Acţiuni proprii:  

 Gala „100 pentru Centenar” – proiect de promovare a valorilor românești din varii 

domenii în rândul românilor care muncesc, studiază și trăiesc peste hotare. Urmează 

Germania, Israel și SUA; 

 Proiectul „Centenar prin înfrățire” – susținerea realizării de acorduri de colaborare și 
parteneriat între localități în care se găsesc comunități semnificative de români din afara 

granițelor țării și județe din România;  

 100 de eseuri pentru 100 de ani – proiect prin care 100 de copii participanți ai 

programului de vară „ARC” au realizat eseuri dedicate Centenarului, lucrări premiate 

de MRP. Buget: 25.000 lei; 

 Distribuția de mărțișoare pentru comunitățile românești din afara granițelor; 

  Proiecte ale organizaţiilor şi asociaţilor românilor de pretutindeni 

 Marea Unire a Românilor: personalități, documente, etape (organizarea unei expoziții 
de documente și fotografii dedicate Marii Uniri în 3 centre universitare din Republica 

Moldova) ; 

 Gala Ziua României în anul Centenarului, Spania; 

 Sărbătoarea Centenarului - eveniment/spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri, Italia 

–Buget; 

 Congresul național al istoricilor români (ediția a II-a), România; 

 Festivalul fanfarelor populare din Banat ”Hora Unirii”, Serbia; 

 Seratele "România Centenar" Promovăm România prin istorie, cultură și tradiții, Italia; 

 Festivalul Românesc Sacramento 2018 - Sărbătorim Centenarul Marii Unirii 1918-2018 

(Romanian Festival 2018 - Romania`s 1918 Great Union Centennial Celebration), SUA;  

g. Apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor din afara graniţelor ţării 

 Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!” – inițiativă prin care MRP 

își propune prevenția, combaterea și stoparea fenomenelor de abuz asupra cetățenilor 

români aflați în afara granițelor.Proiectul este finalizat în ceea ce priveşte prima etapă, 

cea destinată tinerilor.  Urmează implementarea celei de-a doua etape destinată 

adulților; 

 Coordonarea consiliului inter-ministerial (realizarea unor campanii de prevenție, 

îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu); 

 Campanie de identificare a unor soluții legale și sociale în vederea protejării drepturilor 

și libertăților cetățenilor români de etnie romă din Italia. În cadrul proiectului s-au 
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vizitat a aproximativ 20 de tabere. Au avut loc discuții constructive cu autoritățile locale 

și centrale din Republica Italiană; 

 Demersuri pentru inființarea centrului de informare și asistență de la Ragusa (Italia); 

 Dialog la nivel bilateral pentru apararea drepturilor cetățenilor români; 

 Implicarea MRP în activitatea României de preluare a Preșidenției Consiliului Uniunii 

Europene (3 evenimente: București, Craiova și Bacău); 

 Participarea la reuniuni de lucru privind pregatirea BREXIT; 

 


