
                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

  

GUVERNUL NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 

Reziliență, dezvoltare, prosperitate – 6 LUNI DE GUVERNARE 

 

26 MAI 2022 

 

 

Reziliență, dezvoltare, prosperitate. Acesta este angajamentul Coaliției, prin Programul 

de Guvernare asumat în urmă cu șase luni, când pandemia de Covid-19 punea, încă, la 

grea încercare România, ca și întreaga lume.  

 

Am preluat responsabilitatea guvernării pentru că românii aveau nevoie de siguranță și de 

măsuri ferme, rapide, care să treacă țara, economia, peste încercările crizei pandemice. 

 

Astăzi, după o jumătate de an de guvernare, avem cea mai mare creștere economică din 

Uniunea Europeană și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea 

României. Avem o țară sigură, cu cele mai puternice garanții de securitate, care se 

dovedesc cu atât mai importante cu cât la granița noastră invazia militară rusă a generat 

un război devastator. Siguranța de care ne bucurăm, dată de apartenența la NATO și UE, 

dar mai ales de Parteneriatul strategic cu SUA, oferă României protecția teritoriului, a 

economiei și, mai ales, a cetățenilor. Și nu doar a noastră, a românilor. 

 

Dacă performanța economică și siguranța sunt, astăzi, certitudini, cea mai importantă 

valoare care strălucește, acum, este Solidaritatea noastră. Generozitatea românilor și 

mobilizarea autorităților au oferit celor peste un milion de ucraineni care ne-au trecut 

granița, de la invadarea țării lor, nu doar un adăpost sigur, dar și dovada capacității noastre 

de a ne arăta compasiunea și de a sări în ajutorul celor aflați la nevoie.  

 

Iar spiritul  acestei solidarități este cel care ne responsabilizează și pe noi, cei care 

guvernăm România, trecând prin pandemie, criză energetică și război în vecinătate.  

 

Ajutorul masiv pe care l-am acordat și îl susținem ca principală linie de efort 

guvernamental s-a îndreptat îndeosebi către românii care aveau cea mai mare nevoie de 

ajutor, cei din categoriile vulnerabile, afectați de creșterile de prețuri.  

 

Pachetele de măsuri implementate de îndată ce prețurile la energie și gaze naturale au 

început să crească într-un ritm intens au venit atât în sprijinul gospodăriilor, precum și al 

mediului de afaceri. Mix-ul de plafonări și compensări a reușit să salveze situația 

economică, fără a bloca sau afecta funcționarea pieței libere, pentru a menține lanțurile 

de aprovizionare. Am extins protecția față de alte posibile valuri de scumpiri până la 31 
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martie 2023, generând, astfel, predictibilitate, stabilitate și încrederea că Guvernul are 

capacitatea de a susține aceste măsuri pe termen lung. 

 

”Sprijin pentru România” este mecanismul pe care l-am gândit, la nivelul Coaliției, pentru 

a oferi Guvernului instrumentele de lucru care să facă față noilor efecte ale crizei generate 

de creșterea prețurilor, mai ales pe fondul războiului din regiune. Milioane de români 

aflați în zona categoriilor vulnerabile beneficiază de o bună parte din cele 17,3 miliarde 

de lei din acest pachet, inclusiv prin intermediul voucherelor pentru alimente și produse 

de bază. Dar, pentru că dezvoltarea noastră economică depinde de evoluția mediului de 

afaceri, am alocat mai bine de jumătate din acești bani măsurilor economice, care să 

permită antreprenorilor susținerea activităților. Pentru a consolida securitatea noastră 

alimentară, am oferit bonusuri de sute de milioane de euro pentru procesarea produselor 

agricole românești și alte 300 de milioane de euro fermierilor noștri.  Cea mai mare parte 

dintre aceste măsuri, luate din timp, după consultări cu partenerii sociali, sindicate, 

patronate, sunt deja în implementare și generează efecte concrete.  

 

În această săptămână, un al treilea pachet de măsuri a fost decis la nivelul Coaliției. 

Venind în completarea demersurilor  de până acum, vom sprijini românii și companiile 

care au dificultăți în a-și plăti ratele, pe care le vor putea amâna cu nouă luni. Pensionarii 

cu venituri mici vor primi un ajutor de 700 de lei, iar salariații din sistemul public vor 

primi un sfert din diferența salarială cuvenită conform Legii salarizării unitare. 

 

Așa cum am promis, cetățeanul este în centrul Programului nostru Guvernamental, iar 

pentru ca noi să menținem siguranța și dezvoltarea acestei țări folosim toate resursele pe 

care le putem accesa. 

 

Am alocat cele mai mari fonduri pentru investiții de după 1989 - 88 de miliarde de lei. 

Mai ales în perioade de criză, cum din păcate trebuie să trecem acum, economia are nevoie 

de finanțare, de lucrări de infrastructură ample, de modernizare și de reformă a statului. 

Cele 96 de miliarde de euro - bani europeni din programele operaționale și din PNRR 

reprezintă resursa esențială pentru dezvoltare. În întreaga țară, șantierele deschise vor 

recupera decalajele acumulate și vor oferi locuri de muncă, infrastructură modernă și 

oportunități pentru investitori. În aceste șase luni de guvernare, ne-am asigurat că 

menținem capacitatea de a absorbi aceste sume uriașe de bani prin sprijinirea 

constructorilor, afectați de creșterea prețurilor la energie, materie primă și forță de muncă. 

Peste 5 miliarde de lei au fost alocați pentru a absorbi aceste efecte negative, la care se 

adaugă alte 300 de milioane de euro pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de creșterea 

prețurilor. 

 

Toate aceste măsuri, dublate de o abordare responsabilă a guvernării, au permis României 

să performeze la nivel european, într-o perioadă de crize multiple. Am reușit să accesăm 

resursele necesare printr-un efort intens, care a vizat atât implementarea PNRR, care ne 
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oferă 30 de miliarde de euro, cât și cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-

2027, adică alte 50 de miliarde de euro. În ciuda crizelor cărora le-am făcut față, a fost 

esențială capacitatea Guvernului și ministerelor de linie de a reprezenta interesele 

României cu profesionalism și eficiență. 

 

Având toate aceste elemente, vă asigur că stabilitatea generată în plan politic de Coaliția 

de guvernare va continua să genereze României cea mai puternică formă de garantare a 

atingerii obiectivelor pe care cetățenii le au, bazată pe siguranță și dezvoltare. Am dat 

deja dovada capacității noastre de a acționa responsabil, decis, sustenabil, oferind 

reziliență și speranță într-o perioadă atât de complicată. 

 

Vă mulțumesc. 

Prim-ministrul României,  

Nicolae-Ionel Ciucă 
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Politică externă – România, actor implicat în procesele de la nivelul NATO, UE și 

multilateral 

 

Mediul regional și internațional a fost marcat, în ultimele 6 luni, de un context 

tensionat în proximitatea Ucrainei și în regiunea Mării Negre, generat de creșterea 

asertivității Rusiei în pregătirea agresiunii și invaziei ilegale a acesteia în Ucraina, 

prin consolidarea prezenței militare în Ucraina și în jurul acesteia, dublată de o 

intensificare a recursului la instrumentarul hibrid, în special în ceea ce privește 

propaganda și dezinformarea.  

 

Agresiunea ilegală, nejustificată și neprovocată a Federației Ruse, declanșată la 24 

februarie 2022 împotriva Ucrainei, a adus o serie de evoluții fără precedent și a generat 

multiple provocări cu impact la nivel regional, european și euroatlantic, având implicații 

multidimensionale pentru România. Acțiunea diplomatică activă și anticipativă a 

României a determinat reacții eficiente și prompte la nivel de decizii în sensul consolidării 

securității naționale, inclusiv a capacității de reziliență și a angajat o contribuție robustă 

în procesele de la nivelul NATO, UE și multilateral. România a urmărit corelarea politicii 

sale externe în materie de obiective și priorități cu politica de securitate și apărare.  

Obiectivele naționale în plan extern, promovate în coordonare și strâns parteneriat între 

Guvern și Președintele României, au rămas predictibile, coerente și de consens național: 

creșterea rolului și influenței țării noastre în Uniunea Europeană (UE) și în Alianța Nord-

Atlantică (NATO), dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite 

ale Americii (SUA) și promovarea multilateralismului eficient și a ordinii internaționale 

bazate pe reguli.  

Coordonarea, prezentarea evaluărilor și argumentelor Românei s-au realizat în cursul a 

zeci de reuniuni, întrevederi, convorbiri si consultări purtate – la toate nivelurile - cu 

oficiali ai UE, NATO, reprezentați ai statelor membre și aliate, dar și ai statelor și 

organizațiilor care împărtășesc valorile și obiectivele noastre fundamentate pe principiile 

dreptului internațional, ordinii internaționale bazate pe reguli și ale multilateralismului 

eficient. 

România a obținut o serie de succese diplomatice de etapă importante, care contribuie în 

mod direct la creșterea securității țării noastre, precum și a profilului său internațional: 

 decizia de creare a unui Grup de Luptă NATO în România, validată la Summit-

ul extraordinar al NATO din 24 martie 2022. România continuă demersurile 

active și dinamice pentru consolidarea consistentă a Flancului Estic pe termen 

lung și procesul de transformare și adaptare a Alianței, în pregătirea deciziilor 

Summit-ului din iunie 2022.  
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 consolidarea relevanței formatului București 9 pentru coordonarea transatlantică, 

prin dinamizarea reuniunilor, invitarea Ucrainei la formatele ministeriale și 

găzduirea, în premieră, a unui Summit B9. Se are în vedere organizarea unei noi 

reuniuni la nivel înalt, la începutul lunii iunie, în pregătirea Summit-ului NATO.  

 găzduirea unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai statelor membre 

NATO în perioada 29-30 noiembrie.  

 lansarea Platformei de sprijin pentru R. Moldova (5 aprilie 2022), care a generat 

angajamente financiare de 659,5 mil euro (împrumuturi); angajamente de 

relocare a 12.000 de refugiați ucraineni și un ajutor umanitar în valoare de 71,3 

milioane euro. România va găzdui a doua conferință ministerială a Platformei de 

sprijin.   

 consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, prin vizita Vicepreședintelui 

SUA, Kamala Harris, la București (11 martie 2022) și vizita Primei Doamne, Jill 

Biden, în România.  

Guvernul României a oferit sprijin pe multiple paliere Ucrainei, fapt confirmat și în 

contextul vizitei, la București, a ministrului afacerilor externe Dmytro Kuleba (22 aprilie 

2022) și a vizitei Prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă la Kiev (26 aprilie 2022). 

România s-a alăturat demersului comun al unor state părți la Statutul de la Roma (la 2 

martie 2022) de sesizare a Procurorului Curții Penale Internaționale cu privire la 

anchetarea infracțiunilor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise 

pe teritoriul Ucrainei. Totodată, Guvernul României a aprobat, la 14 aprilie 2022, o 

Hotărâre privind plata unei contribuții financiare voluntare a României (100.000 de euro), 

la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaționale destinat sprijinirii activității Biroului 

Procurorului pentru anul 2022.  

România a rămas și un suporter vocal și ferm al Republicii Moldova, susținând obiectivele 

europene ale acesteia si coalizând sprijin internațional financiar și politic. Acest sprijin a 

suplimentat acțiunea bilaterală concretă, confirmată și la ședința comună a Guvernelor 

României și Republicii Moldova (Chișinău, 11 februarie 2022).  

Dincolo de urgența răspunsului la criza din Ucraina, România este angajată într-un nou 

șantier important, care necesită mobilizarea de resurse și reforme la un nivel similar 

pregătirii aderării la UE și NATO. Adoptarea deciziei OCDE din 25 ianuarie 2022 privind 

deschiderea discuțiilor de aderare cu România, reprezintă un rezultat al eforturilor 

consecvente ale diplomației române și ale întregului spectru instituțional din ultimele 

decenii în scopul apropierii României de standardele și practicile OCDE, recunoscute la 

nivel global ca etalon al bunei guvernanțe în economiile dezvoltate.  

În domeniul Consular, au continuat măsurile pentru redimensionarea și modernizarea 

rețelei consulare a României și consolidarea capacității de reacție la crize consulare. 

Reforma activității consulare s-a derulat pe patru paliere prioritare – 1. extinderea și 
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modernizarea rețelei de oficii consulare din străinătate; 2. digitalizare; 3. debirocratizare; 

și 4. consolidarea pregătirii profesionale a personalului consular.  

Au fost operaționalizate, începând cu 1 aprilie 2022, consulatele generale din Chișinău, 

Madrid și Roma, s-au luat măsuri pentru modernizarea sau relocarea în spații adecvate a 

oficiilor existente, a fost modernizată infrastructura tehnică a Centrului de contact și 

suport al cetățenilor români din străinătate (CCSCRS) - call center-ul consular, a fost 

demarat programul ,,Dialog cu diaspora pe teme consulare” pentru anul 2022.  

În contextul evoluțiilor situației de securitate din Ucraina, autoritățile române au pus în 

aplicare măsuri concrete de sprijin pentru evacuarea cetățenilor români aflați pe teritoriul 

Ucrainei. A fost decisă suspendarea temporară a activității Consulatului General al 

României la Odessa și repatrierea întregului personal, precum și repatrierea întregului 

personal al Ambasadei României la Kiev (26 februarie 2022), acesta fiind integrat în 

componența task force-ului MAE privind situația din Ucraina.  

Ulterior, Ambasada României la Kiev și-a reluat activitatea la 14 mai 2022. Fiind statul 

membru UE și NATO cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, România a asistat numeroase 

state (peste 100) și organizații internaționale (9) în eforturile de evacuare a cetățenilor lor, 

precum și a diplomaților și membrilor misiunilor diplomatice. România a primit peste 20 

de solicitări de sprijin care au vizat evacuarea personalului diplomatic din cadrul 

misiunilor diplomatice de la Kiev prin România.  

 

Apărarea României - pilon esențial de securitate și stabilitate în regiune  

 

Pe dimensiunea de apărare, ultimele 6 luni de guvernare au fost marcate de schimbările 

fundamentale în planul securității regionale, determinate de atitudinea confruntaţională a 

Federației Ruse și lansarea agresiunii ilegale, neprovocate și nejustificate asupra Ucrainei, 

cu impact major asupra constructului de securitate în zona Mării Negre și, în consecință, 

cu potențiala afectare a intereselor strategice ale României, Alianței Nord-Atlantice și 

Uniunii Europene în regiune. 

Pe acest fond și în concordanță cu viziunea pe termen mediu din cadrul Programului de 

Guvernare 2021-2024 Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate, în perioada 

de referință s-au înregistrat progrese majore, subsumate următoarelor trei linii de efort 

principale: consolidarea apărării și descurajării, adaptarea cadrului legislativ din 

domeniul apărării și îmbunătățirea calității vieții personalului din cadrul MApN și 

înzestrare cu tehnică și echipamente moderne. 

 

1. Eforturile naționale în domeniul apărării au avut în vedere continuarea promovării 

profilului României ca pilon de securitate și stabilitate în regiune, monitorizarea, 

stimularea și asigurarea progreselor determinante în ceea ce privește consolidarea posturii 

aliate de descurajare și apărare în Sud-Estul Europei și regiunea Mării Negre pe toate cele 
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cinci componente operaționale (terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial) și, în 

context, operaționalizarea și maturizarea proiectelor multinaționale NATO de pe teritoriul 

României. 

România, prin Ministerul Apărării Naționale, a participat activ la răspunsurile coordonate 

ale UE, ale aliaților NATO și ale partenerilor la agresiunea militară a Rusiei. Au fost 

întreprinse demersuri active pentru creșterea securității pe Flancul Estic al Alianței, 

asigurându-se o sporire a prezenței militare a NATO pe teritoriul României. Această 

prezență, cu caracter defensiv și disuasiv, oferă o garanție suplimentară de securitate, în 

contextul în care, în prezent, la frontierele NATO și UE se poartă un război. 

 

2. Consolidarea prezenței aliate de descurajare la Marea Neagră, implicit în România, s-

a materializat prin dislocarea, începând cu luna februarie a acestui an, a unor elemente 

din cadrul Forței Întrunite cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat (VJTF), sub comanda 

Franței, cu participarea Belgiei şi Olandei. Eforturile aliate în România pe acest palier 

sunt completate inclusiv prin contribuții din partea Portugaliei. În aceeași lună, a fost 

dislocat în România un batalion Stryker aparținând Regimentului 2 Cavalerie al SUA, în 

contextul adaptării posturii forțelor SUA în Europa. De asemenea, au fost dislocate 

capabilități aeriene aliate suplimentare (SUA, Italia, Germania, UK), în sprijinul misiunii 

de poliţie aeriană consolidată în România și au fost intensificate misiunile aliate de 

supraveghere şi avertizare timpurie, ca urmare a războiului din Ucraina. 

 

3. O decizie aliată majoră de consolidarea prezenței aliate a fost adoptată la cel mai înalt 

nivel (Summit-ul extraordinar NATO din 24 martie a.c.), fiind înființate 4 noi Grupuri de 

Luptă aliate, în statele din Centrul şi Estul Europei, inclusiv în România, ca parte a 

adaptării posturii colective de descurajare şi apărare, în manieră unitară şi echilibrată, pe 

întreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră. 

 

4. Adițional eforturilor aliate, o atenție deosebită cu rezultate concrete a fost acordată 

și consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA, pe dimensiunea apărării, inclusiv 

din perspectiva suplimentării prezenței forțelor SUA în România. 

 

5. În plan intern, a fost adoptată decizia creșterii alocațiilor bugetare pentru apărare de la 

2% la 2,5% din PIB. 

 

6. La nivel național se implementează Programul privind transformarea, dezvoltarea și 

înzestrarea Armatei României până în anul 2040, în cadrul căruia se cuvine a menționa 
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accentul pe operaționalizarea noilor capabilități și planificarea multianuală a numărului 

de posturi finanțate de la bugetul de stat. 

În mod concret, se continuă asigurarea resurselor necesare în vederea modernizării 

infrastructurilor bazelor militare, în special Bazele Aeriene de la Mihail Kogălniceanu și 

Câmpia Turzii și facilitățile de instruire de la Babadag și Cincu, în scopul adaptării 

acestora la noile misiuni și capabilități aliate. 

 extinderea Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este de aproximativ 12 miliarde 

lei, având o durată de execuţie de 20 ani. Extinderea va presupune mărirea 

suprafeței de până la 7 ori față de suprafața actuală. 

 extinderea Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii este de aproximativ 1.6 miliarde lei, 

eșalonată pe 5 ani. Extinderea va presupune dublarea suprafeței actuale. 

 

7. Au fost elaborate proiectele de acte normative (legi sau hotărâri de guvern) aferente 

unor programe de înzestrare, cu valoare de peste 100 milioane de euro, pentru care s-a 

obținut aprobarea Parlamentului României, proiecte care sunt în diferite stadii de avizare: 

“Avion multirol al Forțelor Aeriene”, „Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR” 

și „Autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU)”.  

 

8. A fost definitivată etapa armonizării interinstituționale și avizare de către CSAT a 

Pachetului legislativ aferent revizuirii cadrului legislativ în domeniul securității naționale, 

urmând ca în perioada imediat următoare, acesta să parcurgă procesul de avizare și 

aprobare conform legislației în vigoare. 

 

 

Managementul eficient al crizei refugiaților din Ucraina, dar și siguranța și 

securitatea cetățenilor, obiective prioritare ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

Structurile MAI au demonstrat, în această perioadă, că România are capacitatea de a 

gestiona ca un stat membru de facto al Spațiului Schengen situațiile de la frontiera externă 

a Uniunii Europene, asigurând protecția propriilor cetățeni, dar și a celor peste 1 milion 

de refugiați ucraineni. 

Pe componenta de Ordine și Siguranță Publică, obiectivul principal a fost și va rămâne 

întărirea capacității de a acționa în interesul cetățenilor și comunităților, astfel încât 

Guvernul să devină un furnizor de încredere pentru instituțiile statului.  

În acest sens, eforturile s-au concentrat pe creșterea gradului de siguranță și de protecție 

pentru cetățeni, pe continuarea reformelor instituționale și rezolvarea problemelor 

structurale care pot vulnerabiliza sistemul în actualul context geo-strategic. De asemenea, 
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sunt în derulare acțiunile destinate transformării digitale a serviciilor publice oferite 

cetățenilor.  

 

1. Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a 

comunităților  

În contextul internațional actual, cu războiul în plină desfășurare în apropiere de granițele 

noastre, provocările atipice au dus la un nivel sporit de adaptare și reacții eficiente din 

partea tuturor actorilor statali. Structurile MAI au acționat în mod coordonat, pentru 

reducerea impactului riscurilor și amenințărilor la adresa securității cetățenilor, prin 

perfecționarea și adaptarea continuă a mecanismelor instituționale de prevenție și răspuns, 

ceea ce a permis realizarea unui management eficient al situațiilor apărute.  

Un exemplu elocvent este gestionarea fluxului masiv de refugiați din Ucraina, peste un 

milion de oameni, majoritar femei și copii, care s-au retras din fața războiului și care s-au 

prezentat la frontierele noastre, unde au primit  îndrumare, sprijin și ajutor.   

MAI a urmărit, în principal, asigurarea unui cadru operațional care să permită 

adoptarea unor măsuri cu caracter imediat, necesare gestionării evoluțiilor situației 

operative, fiind dispuse o serie de măsuri: 

 reorganizarea fluxului de trafic al persoanelor, prin stabilirea unor zone tampon, 

zone de așteptare și puncte de asigurare a nevoilor de bază; 

 evaluarea permanentă a capabilităților umane și tehnice, la nivel național, 

teritorial și județean, respectiv stabilirea etapelor de realizare a manevrei de forțe 

pe niveluri de acțiune; 

 intensificarea, inclusiv cu sprijinul partenerilor intra și interinstituționali, a 

măsurilor din competență, pentru asigurarea unor dispozitive/capabilități, care 

să permită eficientizarea acțiunilor de prevenire și combatere a trecerilor ilegale ale 

frontierei de stat; 

 adaptarea măsurilor specifice pe traseele de deplasare, din cadrul coridoarelor 

umanitare, în punctele de interes identificate și instruirea personalului propriu cu 

privire la gama de activități din responsabilitate, ce se impune a fi desfășurate, 

respectiv cu privire la necesitatea creșterii nivelului de atenție, pe timpul exercitării 

atribuțiilor de serviciu; 

 organizarea de acțiuni specifice în scopul identificării, documentării 

persoanelor/grupărilor de criminalitate organizată, inclusiv din sfera traficului de 

persoane şi dispunerea de măsuri pentru tragerea la răspundere, potrivit legii; 

În contextul crizei din Ucraina  a fost operaționalizat HUB-ul logistic din Suceava 
(Logistical HUB) prin care, până la data de 24.05.2022, s-au efectuat 39 transporturi 

umanitare, constând în 193 autocamioane din Italia, Franța, Bulgaria, Austria, România, 

Slovenia, Cipru și Grecia. 

Pentru creșterea gradului de siguranță comunitară și a creșterii gradului de încredere a 

populației în structurile MAI, au fost dispuse măsuri specifice planificării judicioase a 

efectivelor în misiuni specifice și de adaptare a dispozitivelor, în dinamică, în funcție de 
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evoluția situației operative, precum alocarea suplimentară de personal pentru întărirea 

dispozitivului de supraveghere şi control la frontieră, stabilirea modalităților de lucru a 

polițiștilor din cadrul structurilor teritoriale pentru imigrări, implicit, a problematicii pe 

linie de azil, în scopul respectării drepturilor și obligațiilor solicitanților de azil, prevăzute 

în legislația europeană și națională în domeniul azilului. 

De asemenea, în contextul concentrării activităţii poliţieneşti asupra prevenirii şi 

combaterii infracţiunilor stradale, îndreptate cu precădere împotriva patrimoniului public 

şi privat, un segment important al misiunii structurilor de ordine publică l-a constituit 

sporirea fermității şi eficienţei activităţii de intervenţie la evenimentele generate de 

persoane care au comis fapte cu violenţă. Astfel, în 6 luni ale acestui an s-au desfășurat 

16.910 acțiuni cu efective mărite și 386 razii, fiind descoperite 17.819 infracțiuni în 

flagrant. 

 

2. Continuarea dezvoltării cooperării internaționale  

S-au depus eforturi consistente și se continuă demersurile pentru aderarea României la 

Spațiul Schengen, autoritățile române demonstrând, inclusiv în contextul provocărilor și 

amenințărilor actuale, că asigurarea securității frontierelor externe ale Uniunii Europene 

este gestionată în mod prioritar și eficient.  

 

3. Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență 

A fost continuată procedura de ocupare a 1.400 posturi de soldat profesionist, activitățile 

specifice aflându-se în desfășurare, și s-au derulat activități specifice implementării și 

finalizării proiectelor derulate, atât prin fonduri bugetare, cât și europene, ce au ca scop 

dotarea cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și echipamente de protecție, 

adaptate tuturor categoriilor de misiuni. 

În domeniul activităților operative desfășurate de serviciile de urgență profesioniste, 

numărul acțiunilor de intervenție a crescut cu 56,6%. 

 

4. Gestionarea provocărilor migraţioniste şi securităţii frontierelor 

A fost elaborat Planul de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea migrației 

ilegale a străinilor şi traficului de migranți pe teritoriul României în 2022. 

În anul 2022, la frontierele României au fost consemnate 12.208 depistări de migranți 

ilegali, cu 54% mai puține comparativ cu perioada similară a anului 2021. 

În ceea ce privește capacitatea de cazare în Centrele Inspectoratului General pentru 

Imigrări, situația a fost gestionată în mod adecvat prin realizarea de transferuri către 

centrele similare unde gradul de ocupare a fost mai redus. 

 

5. Creșterea siguranței rutiere  

A fost adoptată Ordonanța Guvernului nr. 1 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea și 

completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Modificările 

aduse noului Cod rutier au vizat reducerea evenimentelor de trafic, ca de exemplu: 



                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

accidentele rutiere, adoptarea unui comportament mai puțin agresiv la volanul mașinii, 

circulația pe autostradă, traversarea căilor ferate, depășirile neregulamentare, vizibilitatea 

în timpul conducerii, modul de imobilizare al mașinii. 

Totodată, a fost aprobată Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2022-2030, în 

cadrul căreia au fost stabilite măsuri care să conducă la reducerea numărului de accidente 

rutiere grave, la nivel național. 

 

6. Implementarea noii concepții de recrutare, formare și evoluție profesională a 

personalului, adoptată pentru perioada 2021-2025 

A fost demarată și continuă reforma sistemului de recrutare, formare și evoluție 

profesională a personalului din structurile MAI.  

De asemenea, au fost continuate demersurile de reducere accelerată şi etapizată a 

deficitului de personal, sens în care a fost aprobată organizarea procedurilor de concurs 

pentru ocuparea a 4.867 de posturi de execuție vacante, prin încadrare directă. 

 

7. Transformarea digitală a unor servicii publice  

S-au continuat activitățile specifice implementării proiectelor ”Sistem informatic integrat 

pentru emiterea actelor de stare civilă”, respectiv ”HUB-ul de servicii al MAI”. 

A fost intensificată cooperarea cu Compania Naţională ”Imprimeria Naţională” SA 

(CNIN), în vederea dotării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu 

echipamentele necesare prelucrării informațiilor pentru emiterea documentelor şi pentru 

asigurarea materialelor necesare producerii cărții electronice de identitate (CEI). 

 

8. Consolidarea capacității MAI de a utiliza fondurile externe nerambursabile 

pentru a creşte calitatea serviciilor oferite cetăţenilor 

S-au continuat activitățile specifice necesare implementării și monitorizării stadiului 

proiectelor finanțate din Programele naționale FAMI-FSI, din Programul Afaceri Interne 

(PAI) și din FESI, la nivelul MAI aflându-se în implementare 459 de proiecte finanțate 

din fonduri externe nerambursabile, în valoare de 1,858 miliarde de euro. 

 

Energie – pași concreți pentru protecția și sprijinirea consumatorilor și pentru 

asigurarea independenței energetice a României  

 

Guvernul susține sectorul energetic prin promovarea și susținerea unor pachete 

legislative pentru un mediu favorabil investițiilor, cel mai recent fiind aprobată și 

promulgată Legea Offshore, care prevede stabilirea unui nou regim fiscal pentru 

perimetrele offshore de gaze naturale și de mare adâncime, în vederea deblocării 

investițiilor din Marea Neagră și Caragele (Buzău). 
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În contextul crizei energetice și conflictului din Ucraina, Guvernul susține și 

protejează consumatorii, prin elaborarea și adoptarea cadrului legal pentru 

plafonarea și compensarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. 

Tranziția verde, în contextul PNRR, este o prioritate a Guvernului, promovată prin 

măsuri privind decarbonizarea sectorului energetic românesc și dezvoltarea 

capacităților de producție de energie nucleară ale României. Printre acestea se 

numără semnarea acordului de sprijin privind acordarea garanțiilor de stat pentru 

proiectul de investiții pentru Reactoarele 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă, 

precum și stabilirea amplasamentelor pentru Proiectul reactoarelor modulare mici 

(SMR). 

 

Obiective finalizate din Programul de Guvernare: 

1. Transpunerea directivei 944/2019 care presupune definirea cadrului legal pentru 

prosumatorii de energie electrică pentru stabilirea cadrului legal pentru contractele 

bilaterale de tranzacționare a energiei electrice și gazelor naturale 

2. Aprobarea Legii offshore - stabilirea unui nou regim fiscal pentru perimetrele 

offshore de gaze naturale  și de mare adâncime în vederea deblocării investițiilor 

din Marea Neagră și Caragele (Buzău) 

3. Elaborarea și adoptarea cadrului legal primar și secundar pentru plafonarea și 

compensarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale până la 31 martie 2023, 

asigurând stabilitate și predictibilitate atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri. 

4. Modificarea legislației primare de achiziții în vederea deblocării investițiilor în curs 

din domeniul energetic 

5. Stabilirea cadrului primar pentru alocarea a peste 13 miliarde de euro în vederea 

investițiilor din domeniul energetic  

6. Elaborarea și trimiterea în consultare a Ordonanței de Urgență a Guvernului privind 

unele măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic 

7. Elaborarea și trimiterea în avizare interministerială a Strategiei Naționale 

Energetice a României 

8. Companii din energie 

a. Nuclearelectrica:  

- Acord de sprijin privind acordarea de garanții de stat pentru proiectul 

de investiții pentru Reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare de la 

Cernavodă și stabilirea amplasamentelor pentru Proiect SMR 

b. Romgaz:  
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- Achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production 

Romania (în proiectul Neptun Deep) la prețul de 1,06 miliarde de 

dolari 

- Proiectul SNAGOV – În 2021 s-au demarat lucrările de execuție ale 

stației de uscare Coșereni cu termen de finalizare mai 2022;  lucrările 

au fost finalizate în termenul  planificat,  urmând ca, în această 

săptămâna, să aibă loc testul de funcționare a stației. Proiectul va 

aduce un debit suplimentar de 200.000 mc, urmând ca, treptat, să se 

introducă restul sondelor în producție (valoare Stație uscare 33 

milioane lei).  

 

Obiective din Programul de Guvernare în curs de finalizare:  

A. OUG privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- S.A.:  

Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând 

contravaloarea în lei a sumei de 848,6  milioane euro, ca parte a ajutorului de 

restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, 

pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025.  

Scopul este finanțarea cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în 

perioada 2021-2025, din care 1.180.446.000 lei, echivalentul a 241,4 milioane euro, grant 

acordat în anul 2021 pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, 

aferente anului 2020. 

 

B. Investiții din PNRR 

1. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate 

instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile 

de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate  

Buget: 595 milioane euro 

2. Schemă de susținere pentru proiecte integrate de producție de hidrogen verde și/sau 

utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice  

Buget: 149,5 milioane euro 

3. Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producție 

flexibile și eficiente de energie electrică și termică (CHP), pe gaz, în termoficare 

urbană, pregătite pentru atingerea unei decarbonizări profunde  

Buget: 390 milioane euro 

4. Schemă pentru susținerea dezvoltării capacităților de stocare a bateriilor  

Buget: 104 milioane euro 
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5. Schemă pentru sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor 

(producție - asamblare - reciclare – eliminare), respectiv a investițiilor în întregul 

lanț valoric al celulelor și a panourilor fotovoltaice  

Buget: 260 milioane euro 

6. Schema de stimulare a eficienței energetice în industrie 

Buget: 64 milioane euro 

  

C. Transelectrica – sunt în curs de derulare proiecte strategice în valoare de 

475.510.339 euro  

Din Fondul de Modernizare – proiecte în valoare de 393.674.931,94 euro, incluzând:  

a. LEA 400kV Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN; 

b. ”Axul Banat”, Etapa II LEA 400 kV Reșita – Timișoara/Săcălaz si 

Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și trecerea la 400 kV; 

c. ”Axul Banat”, Etapa III LEA 400 kV Timişoara/Săcălaz – Arad, 

Retehnologizare staţia 110kV Arad şi Staţia 400 kV Arad și Stația 400 kV 

Săcălaz;  

d. Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu;  

e. Proiect pilot - Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Alba Iulia în concept 

de stație digitală;  

f. Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în 

staţiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud şi 400/220/110/20 kV Bradu;  

g. Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în 

interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și 

centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme 

de monitorizare on-line (tip SMART GRID);  

h. Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei 

electrice pe piața angro 

 

D.  Complexul Energetic Oltenia - sunt în curs de derulare proiecte strategice în 

valoare de 1.512.063.009 Euro  

Din Fondul de Modernizare - proiecte în valoare de 890.192.063 euro, incluzând: 

a. Construirea de parcuri fotovoltaice pe halda Bohorelu – UMC Jilt, pe halda 

exterioară cariera Pinoasa – UMC Pinoasa, pe halda Rovinari Est, pe 

depozitele de cenușă și zgură închise din SE Isalnița, pe depozitele de cenușă 

și zgură închise din SE Rovinari, pe depozitele de cenușă și zgură închise 

din SE Turceni, pe halda interioară din cadrul carierei Tismana 1 - Roșia-

Rovinari și pe halda interioară din cadrul carierei Tismana 2 - Roșia – 

Rovinari; 
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b. Două centrale pe ciclu combinat putere instalată (Ișalnița CCGT 475 MW și 

Turceni CCGT 850 MW). 

 

E. Romgaz 

1. Proiectul Caragele:  

S-au forat două sonde de explorare în perioada 2021-2022, cu target în zona adâncă, peste 

4000m, cu o valoare totala de peste 60 mil. lei. Urmează să se mai foreze încă o sonda de 

explorare în zona de mare adâncime în cursul acestui an – proiect în valoare de 85 

milioane lei. S-au conectat două sonde noi la infrastructura de producție cu un debit de 

peste 100.000 mc/zi. Se va fora în acest an o noua sondă de exploatare pentru 

intensificarea exploatării, în valoare de 40 milioane lei. 

2. Proiect Boteni (proiect nou onshore-dezvoltare):  

S-au forat două sonde de explorare-evaluare în 2021 (300.000 mc/zi). Urmează ca pentru 

faza de dezvoltare să se realizeze instalațiile tehnologice de suprafață pentru sonde (în 

valoare de 14 milioane lei). În prezent se realizează proiectul tehnic pentru infrastructura 

de suprafață. Valoarea totală a proiectului este de 31,5 milioane lei (sonde și 

infrastructură). Estimarea introducerii în producție: Trimestrul 4 2023 cu o capacitate de 

450.000 mc/zi 

 

F. Hidroelectrica  

1. Finalizarea studiului de fezabilitate. Există o procedură în curs de contractare 

EPC/Turn Key pentru Parcul fotovoltaic Tudor Vladimirescu (o putere instalată de 

45 MW, energie medie 65 GWh/an, costul de 49 milioane euro) și pentru Parcul 

fotovoltaic flotant de 10 ha, situat pe luciul acumulării Ipotești, județul Olt (putere 

instalată de 10 MW, energie medie 12GWh/an) 

2. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru Parcul fotovoltaic și hidrogen verde 

(Hidoliza) din Mandra (putere instalată 250-300 MW, energie medie 370-450 

GWh/an, hidroliza putere instalată 100 MW, hidrogen verde 15.000 tone pe an, 

costul de 330 milioane euro) și din Ostrovu Mare (putere instalată 100 MW, energie 

medie 150-170 GWh/an, hidroliza putere instalată 100 MW, hidrogen verde 15.000 

tone pe an, cost 170 milioane euro)  

 

G. Schema de ajutor de stat multianuală pentru realizarea și modernizarea rețelei 

de distribuție a energiei electrice, cu o valoare totală de 1.1 miliarde euro, 

beneficiari fiind operatorii de distribuție energie electrică 

 

 

 

 

 



                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

Antreprenorii români, protejați și sprijiniți să investească 

 

Antreprenorii români au dovedit reziliență, creativitate și determinare de a-și 

consolida amprenta în mediul de afaceri din România, contribuind la creșterea 

economică. Guvernul a continuat să sprijine prin diverse scheme de ajutor sectorul 

privat, afectat de pandemie, creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, dar și 

de războiul din Ucraina și decalibrarea lanțurilor de aprovizionare. 

 

Acces la finanțare pentru IMM-urile din turism 

Mii de firme din sectorul HORECA, afectate de criza sanitară, au fost sprijinite prin 

asigurarea finanțării necesare continuării activității. În scopul susținerii turismului 

românesc, au fost reintroduse voucherele de vacanță pentru angajații din sistemul bugetar 

și a fost reluată promovarea pe piețele externe a destinațiilor turistice din România.  

 

Domeniul antreprenoriat 

 Obiective și măsuri îndeplinite 

 Finalizare schema de ajutor de stat HoReCa; 

Au fost plătiți 8288 de beneficiari, valoarea totală a ajutorului de stat fiind în sumă de 

213.999.437 lei, din care 113.697.900 lei achitați în primul trimestru al anului 2022. 

 Finalizare plăților restante din M2 – capital de lucru pentru firmele afectate de 

Covid-19, prin efectuarea modificărilor legislative necesare și prelucrarea 

dosarelor restante; 

Din cei 570.000.000 lei alocați din bugetul de stat pe articolul bugetar 58.39 au fost 

plătiți un număr de 2687 beneficiari, valoarea totală a ajutorului de stat fiind de 

538.271.125 lei (pentru restul se așteaptă depunerea cofinanțării de către beneficiari). 

 Lansarea apelului 2 aferent M1 – microgranturi, pentru firmele afectate de Covid-

19. 

S-au înscris 33555 de aplicanți, a fost finalizată procedura de evaluare, s-au aprobat un 

număr de 24989 de dosare și au fost plătite până la acest moment un număr de 14574 de 

dosare în sumă de 141.061.746 lei;  

 Crearea unui ecosistem antreprenorial care să faciliteze dezvoltarea start-up-urilor 

prin crearea unui cadru legislativ stimulativ și a instrumentelor necesare de 

finanțare - s-a modificat cadrul legal principal privind Testul IMM, respectiv Legea 

346/2005 și s-a susținut avizarea Legii de aprobare a OUG 10/2022, în Comisii în 

Parlament; 

 Stimularea antreprenorială prin programe de creare de start-up-uri și consolidarea 

acestora - pe 16.02.2022 a fost aprobată OUG 10/2022 care adaugă în lista 
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programelor prevăzute de L 346/2005 și programul pentru stimularea înfiinţării 

întreprinderilor mici şi mijlocii «Start-up Nation - ROMÂNIA» precum și 

programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 

întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație 

și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de 

COVID-19 (HoReCa 2); 

 Lansarea schemei de ajutor de stat pentru industria agro-alimentară, MAT 

gestionând M2, capital de lucru - OUG 61/2022 privind unele măsuri pentru 

acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din 

domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; 

Bugetul alocat măsurii este de 250.000.000 euro, măsura trebuie contractata înainte de 

data de 30.06.2022;  

 Pachetul de stimulare economică pentru IMM – adoptare memorandul privind 

programele derulate de FNGCIMM: IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct, 

Innovation 

 Îndeplinirea procedurilor pentru lansarea următorului set de programe, în lunile 

iunie – iulie, în funcție de lansarea aplicației informatice prin STS: 

 Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii 

”Start-up Nation - ROMANIA" (va fi implementat conform Pachetului de 

stimulare economică România Tech Nation de sprijinire și impulsionare a 

digitalizării economiei din Programul de Guvernare) -  

 Programul naţional multianual de microindustrializare (va fi implementat 

conform Pachetului de stimulare a producției interne și a lanțurilor de 

aprovizionare “Fabricat în România” din Programul de Guvernare) 

 Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi 

serviciilor de piaţă (va fi implementat conform Pachetului de stimulare 

economică Innovation din Programul de Guvernare) 

 

 Obiective și măsuri în curs de îndeplinire 

 Programe demarate și în curs de pregătire pentru lansare: 

 Programul  Women in tech 

 Programul de accelerare a dezvoltării IMM 

 Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi 

artizanatului 

 Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

 Programul pentru incubatoare 

 Horeca 2 
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 Redactarea Legii licenței industriale unice: în prezent proiectul se află pentru punct 

de vedere la instituții relevante, urmând a fi lansat în consultare publică; 

 Pregătirea unei politici publice pentru IMM-urile inovatoare, ca obiectiv al 

implementării proiectului SIPOCA 716: se află în termen, s-a finalizat perioada de 

analiză;  

 Dezvoltarea unei platforme dedicate sprijinirii mediului de afaceri: IMM Mentor; 

 Dezvoltarea a 7 platforme, ca investiție din PNRR, pentru facilitarea interacțiunii 

dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, precum: One Stop Shop pentru 

licențe/autorizații, Registrul unic de control electronic, o investiții dedicată ORDA 

pentru drepturile de autor și altele. 

 

Domeniul turism 

 Obiective și măsuri îndeplinite 

 Reintroducerea voucherelor de vacanță, îndeplinită încă din primele săptămâni de 

mandat; 

 Reluarea activității de promovare a destinației turistice România pe piețele externe 

– promovare social media, digital, online și media; 

 Reglementarea procedurii de clasificare a unităților de cazare deținute de persoane 

fizice pentru a reuși astfel să asigurăm o concurență loială în piață, precum și pentru 

asigurarea protecției turiștilor, dar și diseminarea logo-ului turistic prin afișarea 

acestuia în interiorul unităților clasificate din domeniul turismului  - Ordin nr. 

510/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni 

de cazare şi alimentație publică, a licențelor şi brevetelor de turism, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Autorității Naţionale pentru Turism nr. 65/2013; 

 Instituirea temeiului legal primar pentru inițierea unei scheme de ajutor nouă, mai 

exact HoReCa 2, care să vină în sprijinul operatorilor economici care au suferit 

pierderi în cifrele de afaceri din 2021 comparativ cu 2019, ca urmare a restricțiilor 

impuse activității lor în contextul pandemic; 

 Îndeplinirea primul jalon din PNRR aferent reformei „Operaționalizarea 

Organizațiilor de Management al Destinației” și anume cartografierea destinațiilor 

optime în care să se dezvolte aceste OMD-uri, jalon care avea termen limită de 

îndeplinire finalul acestei luni; 

 HG privind recunoașterea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

Regiune ca fiind de utilitate publică    
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 HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și 

omologarea traseelor de cicloturism 

 HG privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și desfășurare 

a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce va 

avea loc la București în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022 

 OUG privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului 

estival 2022 

 Continuarea Sistemului Voluntar de Certificare de către MAT a rutelor cultural 

turistice dezvoltate la nivel național, regional și local 

 Continuarea Programului mondial voluntar „Steagul Albastru - Blue Flag”, prin 

care se asigură prezenţa României pe harta mondială Blue Flag -  a fost finalizată 

jurizarea pentru anul 2022 

 

 Obiective și măsuri în curs de îndeplinire 

 Actualizarea cadrului legal privind dezvoltarea Organizațiilor de Management ale 

Destinațiilor (OMD) pentru a răspunde solicitărilor industriei de profil și care să 

conducă la profesionalizarea managementului de destinație printr-un parteneriat 

între mediul public și cel privat. Documentul elaborat în cadrul unui grup de lucru 

format atât din persoane din mediul privat cât și public a fost pus pe circuitul de 

avizare interministerială - OUG pentru modificarea și completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activităţii de turism în 

România; 

 Finalizarea procedurii pentru adoptarea prin ordin de ministru a schemei pentru 

stimularea incomingului; 

 Adoptarea HG-ului pentru investiții în turism (avizare interministerială) - măsură 

privind sprijinul UAT-urilor pentru dezvoltarea turismului balnear și 

balneoclimatic și dezvoltarea domeniului schiabil; 

 Realizare studiu privind identificare domenii schiabile în România; 

 HG privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor de 

practicare a sporturilor de iarnă și a traseelor de schi 

 HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și 

omologarea traseelor turistice pedestre 

 HG privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și 

organizarea activității de salvare în munți 

 Actualizarea strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului 
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 Actualizarea cadrului legal privind sistemul de clasificare, atestare, licențiere și 

omologare în domeniul turismului 

 Adoptarea schemei de minimis pentru participarea la manifestările expoziționale 

din străinătate; 

 Digitalizarea procedurii de autorizare și control în domeniul turismului prin 

implementarea proiectului SIPOCA 595; 

 Programul pentru operatorii economici care activează în domeniul 

balneoclimateric. 

 

Domeniul comerț exterior, export și investiții străine 

 Obiective și măsuri îndeplinite 

 Continuarea derulării Programului de Promovare a Exportului 2022 prin participare 

la 67 târguri internaționale, respectiv 12 misiuni economice în străinătate, conform 

programului de promovare a exportului(PPE)2022, alcătuit pe baza solicitărilor 

mediului de afaceri, în baza strategiilor sectoriale și aprobat de ministru; 

 S-a modificat și completat Ordonanța 120/2002, prin OUG 13/2022 cu obiectivul 

de a asigura acces tuturor la târguri, eliminare intermediari, proces transparent de 

înscriere a firmelor precum și de a introduce temeiul legal primar pentru relansarea 

instrumentului de promovare a exportului prin internaționalizare.  

 Adoptare Memorandum pentru relocarea investițiilor străine din Ucraina - 

Memorandum cu tema: Înființarea unui Task-Force cu privire la relocarea în 

România a companiilor din Ucraina, Rusia și Belarus în contextul geopolitic actual 

 În ultimele 6 luni din portofoliul Direcției Investiții Străine au fost implementate 

un număr de 5 proiecte în domenii considerate prioritare de către statul român 

conform Programului de Guvernare 2021-2024, cu un impact social ce constă în 

crearea a peste 650 locuri de muncă. 

 Au fost organizate peste 200 de întâlniri cu investitori străini. 

 Au fost radiografiate disponibilitățile logistice la nivel național în vederea 

identificării potențialelor locații de implementare a unor proiecte investiționale de 

anvergură, mai ales în zonele care au atras valori reduse ISD. În acest sens au fost 

contactate autoritățile locale la nivel național (41 consilii județene, 109 primării, 8 

ADR-uri, 101 parcuri industriale, 41 camere de comerț județene). Au fost transmise 

chestionare de identificare a capacităților logistice (Ex. greenfield/brownfield) și a 

fost oferită îndrumare pentru completarea acestora. A fost creată o bază de date în 

urma acestui proces. 

 Direcția Investiții Străine (InvestRomania) a asigurat prin reprezentanții săi 

creșterea notorietății României pe plan internațional ca destinație profitabilă de 
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business pentru companiile străine, prin promovarea ofertei de țară și a avantajelor 

competitive, organizând și participând la întâlniri cu diplomați străini acreditați la 

București, ambasade și secții comerciale ale celor mai importante state exportatoare 

de capital străin la nivel mondial, reprezentanți ai Camerelor de Comerț Bilaterale 

(AHK, Camera de Comerț Bilateral România-Belgia-Luxemburg-Moldova) și ai 

unor organizații internaționale ale oamenilor de afaceri (TIAD), comisii mixte 

(România-Turcia - martie 2022). 

 Relansarea activităţii de comerț exterior, în contextul crizei generate de pandemia 

de Covid-19: au fost intensificate acțiunile de promovare a ofertei României de 

produse și servicii, prin intermediul Birourilor de Promovare Comercial-

Economică (BPCE).  

 În contextul crizei generate de agresiunea militară a Federației Ruse asupra 

Ucrainei, a fost lansată o campanie amplă pentru identificarea posibilităților de 

redirecţionare a exporturilor româneşti către noi destinaţii, găsirii de noi furnizori 

de materii prime, relocării unor investiţii străine din Federaţia Rusă, Ucraina, 

Belarus şi ţări din Asia în România. 

 Creșterea şi diversificarea exporturilor româneşti într-un ritm mai ridicat şi 

reducerea deficitului comercial, în special cu produse având valoare adăugată 

ridicată – s-a acționat în următoarele direcţii: 

o Identificarea producătorilor/exportatorilor străini ai produselor care generează 

deficit și inițierea de discuții privind posibilitatea  realizării de investiţii şi 

producerii în România; 

o Continuarea promovării active a exporturilor, prin acţiuni specifice - în special 

a produselor cu valoare adăugată ridicată, precum și a bunurilor de larg consum 

și produselor agro-alimentare a căror calitate este apreciată în exterior; 

o Eficientizarea programelor de internaţionalizare a companiilor şi de participare 

la târguri şi misiuni internaţionale (o selecţie mai riguroasă a manifestărilor şi 

participanţilor, în funcţie de şansele reale de export pe diferite pieţe); 

o Abordarea piețelor şi prin prisma realizării de proiecte economice în domeniile 

în care România are tradiție și experiență, respectiv: energie, petrol și gaze, 

industria cimentului, siderurgie, chimie, infrastructură etc.; 

o Dezvoltarea de cooperări și parteneriate în vederea transferului de tehnologie 

înaltă și amplificarea substanțială a colaborării în domeniul tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor; 

o Atragerea de resurse financiare pentru realizarea de investiții în România, 

destinate în special dezvoltării capacităților tehnologice și industriale. 
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 Consolidarea dialogului instituțional şi a mecanismelor de cooperare cu partenerii 

externi. 

 Eficientizarea activității de promovare a comerțului exterior și reconfigurarea 

rețelei de reprezentare economică externă în raport cu strategia economică 

națională.  

 Consolidarea exporturilor pe pieţele tradiţionale şi diversificarea destinaţiilor de 

export: intensificarea demersurilor de promovare în următoarele ţări definite ca 

piețe-țintă.  

 Crearea unei platforme interactive de postare a oportunităților de afaceri și 

înglobarea unei baze de date a producătorilor și exportatorilor:  

o A fost inițiat un proces de colectare de informații privind  companiile românești 

(date de identificare, portofoliu de mărfuri, servicii produse/exportate), în 

vederea constituirii unei baze de date, instrument vital în desfășurarea în condiții 

optime a activității de promovare. Au fost transmise solicitări în acest sens 

tuturor camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor profesionale, federaţiilor 

patronale şi ministerelor care au în portofoliu societăţi comerciale.  

o S-a obținut acceptul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru 

conectarea  reprezentanţilor economici externi la baza de date a acestuia.  

 Obiective și măsuri în curs de îndeplinire 

 Adoptare Norme metodologice pentru Programul de promovare a exportului 

precum și instrumentul privind internaționalizarea, adoptarea schemelor prin ordin 

de ministru și lansarea aplicației informatice de înscriere și deconturi prin STS. 

 

PNRR 

 Obiective și măsuri îndeplinite 

 Jalonul 326: Toate zonele optime de destinație pentru organizațiile de management 

al destinației (OMD-uri) din România au fost cartografiate 

 Jalonul 241: s-a modificat cadrul legal principal privind Testul IMM, respectiv 

Legea 346/2005 

 

 Obiective și măsuri în curs de îndeplinire 

 Jalon 328: intrare în vigoare a cadrului legislativ privind reglementare OMD. Actul 

normativ a fost lucrat într-un grup de lucru cu reprezentanți ai mediului de afaceri 

prin structuri asociative și ai autorităților publice locale și a fost transmis pe 

circuitul de avizare interministerială – termen limită de adoptare este 30 septembrie 
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 Jalonul 241: s-a format grup de lucru cu instituțiile inițiatoare ale actelor 

normative cărora trebuie să le fie aduse modificări menite să raționalizeze, să 

simplifice și să digitalizeze pe deplin procedurile legate de întreprinderi. S-a 

realizat o mapare a tuturor și urmează să fie transmise alături de un cover note la 

Comisia Europeană pentru validarea îndeplinirii jalonului; 

 Jalonul 242: intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să simplifice și 

să asigure transparența și aplicabilitatea testului IMM: S-a adoptat OUG 10/2022, 

prin care s-a modificat cadrul legal principal privind Testul IMM, respectiv Legea 

346/2005 și s-a susținut avizarea Legii de aprobare a OUG 10/2022, in Comisii in 

Parlament, urmând raportul final și votul în plen; 

 Jalonul 243: Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice”. În prezent 

proiectul se află pentru punct de vedere la instituții relevante, urmând a fi lansat în 

consultare publică; 

 Jalonul 247: Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, 

debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri: S-au 

purtat discuții cu instituțiile competente și în prezent se redactează documentația 

pentru achiziția de consultanță pentru scrierea caietelor de sarcini pentru 

dezvoltarea platformelor. 

 

Agricultura – sprijin pentru investiții, producție și fermieri 

 

Guvernul susține sectorul agricol prin încurajarea investițiilor și sprijinirea 

fermierilor, maximizând potențialul agriculturii prin măsuri care urmăresc lanțul 

de producție până la procesare și comercializare.  

Astfel, a fost demarat Programul Rural Invest și susținută finanțarea Programului 

național de irigații - dezvoltarea piețelor locale, promovarea produselor românești, 

consolidarea fermelor de familie și alocarea subvențiilor pentru fermieri. De 

asemenea, prin Programul ”Sprijin pentru România”, investitorii în agricultură și 

industria alimentară beneficiază de 300 de milioane de euro pentru capital de lucru, 

iar recolta de acest an va oferi fermierilor o primă de producție de zece la sută din 

valoarea procesată în țară. Pentru protejarea locurilor de muncă în sectorul agricol,  

salariul minim a fost stabilit la 3.000 de lei lunar.  

 

Măsuri realizate în domeniul agriculturii: 

1. Consolidarea fermelor de familie 

Rezultate:  
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Investiții în exploatații agricole – CFM 2021-2022 prin alocarea sumei de 760 milioane 

euro. 

2. Consolidarea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar 

Rezultate:  

Înființarea grupurilor de producători prin alocarea sumei de 36.84 milioane euro. 

Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol prin alocarea sumei de 3,20 

milioane euro 

Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare, desfășurate de grupurile de 

producători în cadrul pieței interne prin alocarea sumei de 10,58 mil euro. 

3. Demararea programului RURAL Invest 

Rezultate:  

Numărul estimat de beneficiari este de 4.286 și plafonul total alocat este de 2,5 miliarde 

lei 

4. Demararea programului AGRO Suport 

Rezultate:  

Numărul estimat de beneficiari este de 4.770 și bugetul schemei de ajutor de stat în 

valoare de 187 milioane lei 

5. Strategia de gestionare a apei în agricultură 

Rezultate:  

Implementarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații 

din România (PNI) prin alocarea sumei de 226,9 milioane lei 

Asigurarea apei până la stația de punere sub presiune prin alocarea unui buget de 3.2 

milioane lei 

Susținerea sistemului antigrindină prin alocarea sumei de 1.6 milioane euro 

6. Măsuri de management al riscurilor 

Rezultate:  

Măsura 17.1 Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor prin alocarea a 

43,70 milioane euro 

7. Corectarea deficitului balanței comerciale 

Rezultate:  

Măsura 4 PNDR – Investiții în active fizice prin alocarea a 3.512,17 milioane euro 

8. Dezvoltarea piețelor locale 

Rezultate:  

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

prin alocarea sumei de 50,39 milioane euro 

 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

– sector pomicol prin alocarea sumei de 13,53 milioane euro 

9. Promovarea produselor locale românești 

Rezultate: 
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Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, prin alocarea 

bugetului de 631,54 milioane euro 

Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol prin alocarea unui 

buget de 45,43 milioane euro 

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare - Alocarea sumei de 0,5 milioane 

euro 

Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de 

producători în cadrul pieței interne prin alocarea sumei de 10.58 milioane euro 

10. Asigurarea schimbului de generații în agricultură 

Rezultate:  

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, prin alocarea sumei de 566,72 milioane euro 

11. Cercetare, inovare și agricultură inteligentă 

Rezultate: 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 

prin alocarea bugetului de 50,39 milioane euro 

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – 

sector pomicol prin alocarea sumei de 13,53 milioane euro 

Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, pentru dezvoltarea de 

proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar 

și forestier prin alocarea sumei de 8,77 milioane euro 

Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, pentru dezvoltarea de 

proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar 

și forestier – sector pomicol, prin alocarea sumei de 8,67 milioane euro 

12. Susținerea zonelor cu constrângeri naturale 

Rezultate:  

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice DI-4C prin alocarea bugetului total de 2182,84 milioane euro 

13. Creșterea competitivității în zootehnie 

Rezultate: 

Sprijin în sectorul creșterii animalelor, în scopul îmbunătățirii calității genetice a 

efectivelor de animale și implicit a potențialului de producție la rasele de animale care au 

întocmite programe de ameliorare prin alocarea sumei de 96 milioane lei 

Sprijin cuplat pentru carne de vită și mânzat în sectorul taurinelor de carne – prin alocarea 

sumei de 13,125 milioane euro 

Sprijin cuplat pentru carne de oaie și de capră în sectorul de ovine/caprine – prin alocarea 

sumei de 71,3 milioane euro 

14. Reforma instituțională 

Rezultate:  
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Digitalizarea – măsuri pentru implementarea reglementărilor în domeniul digitalizării 

pentru asigurarea interoperabilității și gestionarea depunerii online a documentelor – În 

curs 

15. Pregătirea profesională și adaptarea la cerințele pieței muncii 

Rezultate:  

Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe prin alocarea sumei de 

5,91 milioane euro 

16. Antreprenoriat și Infrastructură 

Rezultate: 

Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală prin alocarea sumei 

de 6,99 milioane euro 

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală prin 

alocarea sumei de 595,64 milioane euro 

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală 

prin alocarea sumei de 16,97 milioane euro 

Sprijin pentru România: 

17. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în sectoarele agricultură și industrie 

alimentară va fi de minimum 3000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167 

ore pe lună. 

18. Se instituie schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în 

agricultură. Potrivit  actului normativ aflat în transparență decizională, subvenția unitară 

la motorină în anul 2022 va fi de 1,630 lei/litru.  

19. Guvernul a aprobat acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în 

valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul 

agriculturii și industriei alimentare. Sumele acordate vor fi între 5000-120.000 euro. 

 

Ministerul Finanțelor – partener responsabil al mediului de afaceri   

 

Ministerul de Finanțe a respectat angajamentul guvernamental de a nu mări taxele și 

impozitele în acest an, asigurând predictibilitatea și stabilitatea mediului de afaceri. Pe de 

altă parte, Guvernul a promovat mai multe programe pentru a încuraja investițiile, prin 

asigurarea a accesului la finanțare al companiilor. Derularea Programului INVEST-

România și aprobarea programelor IMM-PROD, RURAL-INVEST, GARANT 

CONSTRUCT și INNOVATION au în vedere acordarea de garanții de stat pentru firme 

din mai multe sectoare economice. 

Facilitățile fiscale au fost extinse în această perioadă, au fost introduce noi măsuri pentru 

îmbunătățirea relației între ANAF și contribuabil, respective Radarul Mărfurilor și 

extinderea E-Factura. 
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Mai multe măsuri de îmbunătățire a colectării au fost aplicate astfel încât să continue 

trendul de creștere a încasărilor bugetare. În primele patru luni ale acestui an încasările 

au crescut cu 22% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

  

I. Programe de sprijin pentru investiții 

 

1. Susținerea investițiilor cu impact major în economie 

Prin Programul ”Sprijin pentru România”, Guvernul a stabilit continuarea schemei de 

ajutor de stat pentru investițiile a căror valoare depășește 1 milion de euro. Această 

schemă de ajutor de stat are la dispoziție 200 de milioane de euro pentru stimularea 

proiectelor de dezvoltare regională  

2. Companiile din sectorul transportului rutier de mărfuri și persoane pentru a 

compensa creșterea prețurilor la carburant - 300 de milioane de lei 

De această schema de ajutor de stat vor beneficia 3.000 de operatori economici din 

domeniul transporturilor de mărfuri și persoane.  

3. Subprogramul Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii cu 

capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi 

sectorului alimentar prin suplimentarea plafoanelor de finanţare.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2021 a fost stabilit pentru anul 

2022 plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului IMM 

INVEST ROMÂNIA la suma de 10 miliarde lei, din care pentru Subprogramul 

AGRO IMM INVEST plafonul este de 5 miliarde lei. 

Perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit contracte de garantare/acorduri de 

finanţare aferente este până la data de 30 iunie 2022.  

De la aprobarea plafonului aferent anului 2022 pentru Programul IMM INVEST 

ROMÂNIA și până la data de 30 aprilie 2022, au fost acordate  un număr de 3.994 

garanţii de stat în valoare totală de  2.150.399.225,99 lei.  

De la aprobarea plafonului aferent anului 2022 pentru Subprogramul AGRO IMM 

INVEST si până la data de 30 aprilie 2022, au fost acordate  un număr de  889  garanţii 

de stat în valoare totală de  557.580.264,67 lei.  

4. Guvernul a aprobat și următoarele  programe al căror plafon de garanții 

pentru anul 2022 se ridică la 7,5 miliarde lei. 

Programul IMM PROD (pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor 

realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, 

inclusiv start-upuri, din zona urbană),  

Programul RURAL INVEST (pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor 

realizate de către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și 

urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone),  
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Programul GARANT CONSTRUCT (destinat proiectelor privind îmbunătățirea 

eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de 

mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor și unități administrativ-

teritoriale) și  

Programul INNOVATION (destinat sprijinirii capacității de inovare, susținerii 

activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu 

cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare, 

nepoluantă).  

 

II. Facilități fiscale 

 

În anul 2022 au fost adoptate o serie de măsuri fiscale, care vizează acordarea de facilități 

fiscale, respectiv: 

 

 acordarea de facilități fiscale pentru contribuabilii cu datorii restante, cu condiția 

achitării obligațiilor bugetare, context în care a fost prelungit termenul în care poate 

fi depusă cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2022 (termen prelungit 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021); 

 flexibilizarea condițiilor de accesare a restructurării obligațiilor bugetare 

restante, prin prelungirea termenului de depunere a notificărilor privind intenția de a 

beneficia de restructurare până la 30 septembrie 2021, iar cererea de restructurare 

până la 31 iulie 2022 (termen prelungit prin Ordonanța Guvernului nr.11/2022). 

 

III. Administrare Fiscală 

 

RO e-Factura 

Sistemul e-Factura a fost extins opțional, de la 1 aprilie, în relația business-to-business, 

urmând ca de la 1 Iulie să se aplice obligatoriu. 

 

RO e-Transport 

A fost introdus sistemul RO e-Transport. Acesta reprezintă ansamblul de principii, reguli 

şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc 

fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea 

potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. 

Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. 
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Prin intermediul PNRR s-au creionat și dezvoltat măsuri de reformă complexă, de natură 

legală, organizatorică, care promovează schimbarea, sprijinite de o serie de investiții în 

digitalizare cu obiectivul final de modernizare și digitalizare a ANAF, astfel încât, în anul 

2022, să se atingă  următoarele ținte: 

✓  creșterea ponderii veniturilor colectate de administrația fiscală cu cel puțin 0,5 

puncte procentuale din PIB comparativ cu anul 2019; 

✓  reducerea decalajului de TVA cu 5% comparativ cu anul 2019.  

 

La această dată, trei dintre țintele și jaloanele stabilite prin decizia de implementare 

PNNR a Consiliului Uniunii Europene au fost atinse, unele dintre acestea fiind 

îndeplinite înainte de termenul limită prevăzut: 

 

➢ Jalonul 191 - Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor 

persoane juridice în SPV (Spațiul Privat Virtual), programat pentru trimestrul I 

2022, a fost îndeplinit, în avans, în anul 2021, prin intrarea în vigoare a Ordonanței 

Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, 

➢ Jalonul 195 - Operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al ANAF și 

al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a 

muncii la gri/la negru, a fost îndeplinit prin adoptarea în data de 17.02.2022 a 

”Planului comun de acțiune privind organizarea controalelor fiscale în cooperare cu 

inspecția muncii” nr. ANAF 811/IM 46/17.02.2022;  

➢ Ținta 220 - Numărul de case de marcat conectate la sistemul IT al ANAF, care 

vizează conectarea a 150.000 de case de marcat la sistemul IT al ANAF pentru 

trimestrul IV 2021 a fost îndeplinită. Până în prezent au fost conectate 593.006 case 

de marcat. 

 

Colectarea veniturilor bugetare administrate de ANAF 

 

Toate măsurile implementate până în prezent de ANAF au avut un impact direct în 

creșterea veniturilor bugetului general consolidat.  

 

Realizări la 4 luni în anul 2022: 

Trendul pozitiv al încasărilor din anul 2021 a continuat și în primele 4 luni ale anului 

2022, astfel analiza volumului veniturilor fiscale colectate de ANAF (116,8 mld.lei) se 

poate efectua comparativ cu : 
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 încasările din perioada similară a anului 2021, când s-au colectat 96,6 mld.lei, 

înregistrându-se un plus de venituri de 20,2 mld.lei (în cifre absolute), respectiv o 

creștere a încasărilor cu 20,9% (indice nominal) sau cu 6,25% (indice real, influențat 

de creșterea prețurilor de consum de 113,76% comunicată de Comisia Națională de 

Prognoză); 

În ceea ce privește ponderea în PIB a veniturilor nete colectate de ANAF în perioada 

analizată, aceasta este de 8,8%, respectiv cu 0,6 p.p. peste cea din 2021 (8,2%). 

 Prevederile legilor bugetare anuale. Potrivit acestora, nivelul programat al veniturilor 

bugetare a fost de 113,9 mld.lei, înregistrându-se un grad de realizare de 102,5%, 

respectiv  plus de venituri de 2,9 mld.lei (în cifre absolute). 

 

 

Garantarea actului de justiție și măsuri necesare pentru ridicarea MCV – pe agenda 

Ministerului Justiției 

 

Ministerul Justiției a desfășurat activități menite să contribuie la garantarea 

independenței justiției, a creșterii calității și eficienței acesteia și la intensificarea 

luptei anticorupție, prin realizarea de investiții în infrastructura sistemului judiciar, 

adoptarea unei strategii de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 (SDSJ) și a 

Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 

 

1. Garantarea independenței justiției, a creșterii calității și eficienței acesteia 

A fost desființată SIIJ în luna februarie 2022, așa cum s-a angajat Guvernul prin 

programul de guvernare și așa cum a solicitat Comisia Europeană prin rapoartele MCV, 

inclusiv prin luarea în considerare a Hotărârii CJUE din 18 mai 2021. Această lege a fost 

avizată pozitiv de CSM și declarată constituțională în unanimitate de Curtea 

Constituțională a României, în urma unei obiecții de neconstituționalitate. Este una dintre 

măsurile esențiale care trebuiau dispuse, în absența căreia nu se poate discuta despre 

ridicarea MCV pentru România.  

A fost adoptată HG nr. 436/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

judiciar 2022-2025 (SDSJ) şi a planului de acţiune aferent acesteia. Prin SDSJ s-au stabilit 

împreună cu partenerii instituționali naționali, europeni și din societatea civilă direcțiile 

de intervenție strategică pentru dezvoltarea sistemului judiciar în perioada 2022-2025. 

A fost pus în dezbatere publică și avizare interministerială proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Scopul acestor 

reglementări se corelează cu obiectivul de creștere a rolului ANABI în realizarea de către 

stat a funcției recuperatorii și reparatorii în urma activității infracționale.  

Proiectele privind modificarea Codurilor penal și de procedură penală, respectiv 

proiectele privind legile justiției au fost trimise Comisiei Europene, fiind astfel îndeplinit 

cerința de Aranjamentele Operaționale cu termen Q2 2022.  
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o Proiectele privind modificarea Codurilor penal și de procedură penală sunt 

discutate între MJ și Comisia Europeană, urmează să fie promovate în Guvern 

pentru aprobare în această sesiune parlamentară, după îndeplinirea procedurilor de 

avizare. Termenul prevăzut în PNNR pentru intrare în vigoare a acestor legi este 

Q4 2022.  

o Proiectele de modificare a legilor justiției sunt discutate între MJ și Comisia 

Europeană, vor fi supuse aprobării Guvernului și vor fi transmise Parlamentului în 

această sesiune parlamentară. Termenul prevăzut în PNNR pentru intrare în 

vigoare a acestor legi este Q2 2023.  

 

2. Intensificarea luptei anticorupție  

A fost adoptată HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 

2021-2025. Este un jalon îndeplinit din PNRR și un obiectiv care susține recomandările 

formulate în cadrul rapoartelor MCV.   

A fost adoptat de către Guvern proiectul Legii privind protecția avertizorilor în interes 

public. Proiectul transpune și dezvoltă Directiva (UE) privind protecția persoanelor care 

raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Proiectul este în prezent în dezbatere la nivelul 

Camerei Deputaților.  

A fost transmis Comisei Europene în data de 16 martie 2022 raportul privind ocuparea 

schemei de procurori a DNA, măsură care vizează obiectivul de a asigura o rată de 

ocupare de 85% din posturile de procuror din cadrul DNA, fiind astfel îndeplinită cerința 

din Aranjamentele Operaționale cu termen Q1 2022.  

A fost finalizată o procedură de selecție a doi procurori EPPO și o nouă procedură de 

selecție a fost demarată cu termen depunere dosare în 1.06.2022.  

 

3. Infrastructura sistemului judiciar  

Au fost luate măsuri pentru digitalizarea serviciului public de justiție și pentru un acces 

mai ușor la instanțele judecătorești din partea justițiabililor. 

Au fost demarate investiții din bugetul de stat în infrastructura instanțelor judecătorești, 

obiectivele de investiții semnificative fiind în diverse stadii (în etapa de execuție a 

lucrărilor, în etapa de execuție – reproiectare și în etapa de proiectare). 

Au fost continuate investițiile pentru crearea, extinderea și modernizarea spațiilor de 

detenție în conformitate cu standardele CEDO. 

Este în curs de definitivare proiectul de lege privind statutul personalului din cadrul 

sistemului de probațiune. 

În Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025 sunt prevăzute obiective 

strategice privind educația juridică în școli și extinderea protocolului de colaborare 

privind educația juridică. 

 

Dezvoltarea infrastructurii prin deblocarea investițiilor – axă prioritară la 

Transporturi 
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Accelerarea investițiilor în infrastructura de transport, aplicarea principiilor de 

guvernanță corporativă la societățile cu capital de stat, crearea unei strategii pentru 

siguranța rutieră au reprezentat priorități ale Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii în primele 6 luni de mandat. 

1. Accelerarea investițiilor în infrastructură 

Au fost deblocate o serie de proiecte, prin lansarea procedurilor de achiziție, semnarea 

contractelor sau începerea lucrărilor:     

- Craiova-Pitești tronsonul 2 – recepție 

- Avansarea lucrărilor pe Nădășelu-Poarta Sălajului 

- Avansarea lucrărilor  pe Centura București – Sud 

- Finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului pe Sibiu-Pitești, lotul 2 

și finalizarea procedurii pe Sibiu-Pitești, lotul 3 

- Relansarea procedurii de achiziție pe Lugoj-Deva, lot 2 secțiunea D,E 

- Finalizare procedurilor pentru 2/3 loturi pe Ploiești-Buzău 

- Lansarea procedurilor și depunerea ofertelor pentru Buzău-Focșani. 

 

2. Finalizarea procedurilor și implementarea contractelor pentru achiziția de material 

rulant 

A fost semnat contractul privind cumpărarea a 37 de rame electrice InterRegio și a fost 

deblocată achiziția pentru 62 de rame electrice Regio, prin relansarea procedurii. 

 

3. Aprobarea și implementarea Planului investițional pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport pentru perioada 2021—2030 

Planul cuprinde viziunea strategică pentru acest deceniu și va sta la baza construcției 

infrastructurii românești. Valoarea totala estimată este de 72 miliarde Euro, având ca sursă 

de finanțare POIM/POT/PNRR/buget de stat/alte surse. 

 

4. Consolidarea parteneriatului dintre C.N.A.I.R. și autoritățile locale și între C.F.R 

S.A. și autoritățile administrației publice locale 

Parteneriatul urmărește implementarea unor proiecte de infrastructură de interes local și 

regional de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, 

autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru 

descongestionarea de trafic rutier, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, iar cel 

între C.F.R S.A. și autoritățile administrației publice locale - modernizarea infrastructurii 

feroviare, în scopul introducerii trenurilor intraregionale, metropolitane și urbane. 

 

5. Realizarea unui Registru național al utilajelor de construcții 

A fost aprobată HG cu privire la crearea cadrului legislativ în vederea realizării unui 

Registru național al utilajelor de construcții. 
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6. Strategia de siguranță Rutieră 

A fost aprobată Strategia de siguranță rutieră, care se adresează în mod integrat și 

multidisciplinar tuturor actorilor implicați în asigurarea siguranței rutiere și include: 

  - punerea în aplicare a normelor care reglementează conformitatea, sancțiuni mai aspre 

pentru încălcarea legii; 

- reducerea limitelor de viteză în anumite zone sau drumuri în funcție de datele privind 

accidentele/analiza riscurilor și de cele mai bune practici la nivelul UE, introducerea unui 

sistem de gestionare a vitezei și a unor elemente de siguranță obligatorii, revizuirea 

regulilor de circulație, inclusiv în ceea ce privește prioritatea pentru utilizatorii 

vulnerabili;  

- reducerea punctelor negre/hotspoturi atât în mediile urbane, cât și în cele interurbane, 

inclusiv un plan specific de investiții pentru a reduce cu 129 numărul de puncte 

negre/hotspoturi până în T2-2026, comparativ cu cele 267 de puncte negre/hotspoturi 

inițiale din 2021; 

- eliminarea treptată din registrul național a vehiculelor vechi/deficitare, intensificarea 

inspecțiilor și a controalelor în materie de siguranță; 

- educație și formare, campanii de informare; 

- integrarea sistemului legislativ și reforma sistemelor de transport inteligente (STI). 

 

Fondurile destinate comunităților locale, gestionate transparent de  Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Măsurile întreprinse de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

au vizat pași în implementarea descentralizării, a digitalizării și transparentizării 

alocării fondurilor publice, acțiuni de reabilitare a clădirilor din punct de vedere 

energetic și a reducerii riscului la seism, impulsionarea finanțării obiectivelor de 

investiții, din bugetul de stat și din fonduri europene. 

 

1. Descentralizarea — prioritate a Guvernului 

Ø Cu privire la descentralizarea resurselor financiare, prin rămânerea redevențelor de 

exploatare la nivel local în proporție de 80% (din care 40% la consiliile județene și 40% 

la primării), a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea 

procedurii privind încasarea redevenței obținută prin concesionarea din activități 

de exploatare a resurselor la suprafața ale statului și a apelor minerale naturale 

carbogazoase sau necarbogazoase.  
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Ø A fost emis OMDLPA nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea procedurii privind încasarea 

redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață 

ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. 

 

2. Strategia de renovare, termoficare, reabilitare energetică și de reabilitare a 

clădirilor cu risc seismic 

Ø  MDLPA a elaborat 2 scheme de granturi pentru eficienţă energetică, una adresată 

clădirilor rezidenţiale şi una adresată clădirilor publice, în conformitate cu prevederile 

Componentei 5 - Valul Renovării din cadrul PNRR. Astfel, vor fi renovate din punct de 

vedere energetic, precum şi renovate integrat (eficiență energetică și consolidare 

seismică) atât clădiri rezidenţiale cât şi clădiri publice.  

Ø A fost elaborat și aprobat de Guvern proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al clădirilor. Legea se afla în dezbatere parlamentară, a 

primit raport favorabil de la comisiile din cadrul Senatului și a fost aprobată de Plenul 

Senatului. 

 

3. Transferul cât mai multor proceduri administrative în mediul digital/online 

Ø La nivelul MDLPA s-a operaționalizat platforma de gestionare a  solicitărilor de 

finanțare pentru programul Anghel Saligny și PNRR, pe care au fost deja depuse 

proiecte în valoare de aproape 30 de miliarde de euro.  

Ø Platforma permite monitorizarea implementării contractelor de finanțare care se vor 

încheia cu beneficiarii. 

 

  4. Programe cu finanțare multianuală 

Ø Pentru a crește eficiența programelor de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat și 

pentru a asigura predictibilitatea în realizarea și finalizarea obiectivelor de investiții, toate 

programele finanțate din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se vor transforma în programe cu 

finanțare multianuală. Pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin aceste programe se 

vor asigura credite de angajament de la bugetul de stat pentru întreaga durată de derulare 
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a acestora, precum și credite bugetare anuale, în vederea transferării sumelor necesare 

realizării obiectivelor de investiții pentru beneficiari, conform contractelor de finanțare și 

graficelor de execuție. 

Ø În acest scop a fost adoptată Legea nr. 45/08.03.2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în 

domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin care toate programele au fost transformate în programe cu finanțare 

multianuală. 

 

5. Planul Național de Redresare și Reziliență 

Ø  Componenta 5 – Valul Renovării - Până la acest moment au fost depuse un număr 

de peste 1231 de cereri de finanțare însumând peste 76% din fondurile alocate 

Componentei 5. Data de închidere a depunerii cererilor este 30 mai 2022. 

Ø  Componenta 10 – Fondul Local - În data de 16 mai 2022, ora 10:00, a fost deschisă 

platforma MDLPA pentru prima rundă de depunere a proiectelor în cadrul Componentei 

10 – Fondul Local, iar aceasta se închide la data de 30 iunie 2022.  Până la acest moment 

au fost depuse un număr de peste 2639 de cereri de finanțare însumând peste 50% din 

fondurile alocate Componentei 10. 

 

6. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 

Ø  În primele 6 luni ale Programului de Guvernare 2021-2024 au fost finalizate lucrări 

de cadastru sistematic în 6 UAT-uri precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață 

totală de 70.887,80 ha. 

 

7. Principalele rezultate realizate până în prezent ca urmare a proiectelor finalizate 

în cadrul POR 2014 - 2020: 

Ø  au fost reabilitate energetic un număr de 53.664 gospodarii (823 blocuri) 

Ø  au fost reabilitați/modernizați 389 km de drumuri județene 

Ø  91 mijloace de transport livrate și in uz (autobuze electrice si troleibuze) 

Ø  145 unități medicale reabilitate/modernizate/ dotate 

Ø  1122 ambulanțe livrate 
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Ø  au fost reabilitate/modernizate/ dotate 6 grădinițe de care beneficiază  355 de 

preșcolari 

Ø  au fost reabilitate/modernizate/ dotate  8 școli de care beneficiază  5819 elevi  

Ø  au fost amenajate spatii de învățământ in 2 universități  de care beneficiază 2200 

studenți 

Ø  274.720 mp de spații deschise reabilitate 

 

8. Extinderea rețelelor de apă și canal prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny” 

Ø La acest moment au rămas în analiză 2064 cereri de finanțare pentru propuneri de 

proiecte din domeniile alimentare cu apă și canalizare în valoare totală de 36,4 miliarde 

lei. Pentru domeniile alimentare cu apă și canalizare este alocată suma de 22,5 miliarde 

lei. 

 

Fondurile europene, motor al dezvoltării și modernizării României 

 

Guvernul a crescut ritmul de absorbție a fondurilor europene cu 7% față de acum 

6 luni, iar estimările de plată comunicate Comisiei Europene acoperă deja necesarul 

de declarații de cheltuieli pentru anul 2022, evitându-se astfel dezangajarea de 

fonduri europene. Au fost elaborate și inițiate măsuri cu finanțare europeană 

nerambursabilă pentru categoriile sociale dezavantajate și scheme de granturi 

pentru companiile afectate de criza prețurilor incluse în programul ”Sprijin pentru 

România”. Un alt rezultat important este operaționalizarea Planului Național de 

Redresare și Reziliență și crearea cadrului instituțional și financiar de implementare 

a proiectelor incluse în acest plan. De asemenea, au fost făcuți pași importanți în 

direcția unei abordări integrate, descentralizată și debirocratizată în gestionarea 

fondurilor europene. 

 

MĂSURI REALIZATE ÎN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE: 

 

1. Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în perioada 

2021—2023, aferente exercițiului financiar 2014—2020 

 

Rata absorbției a ajuns, în prezent, la 61%, înregistrând în ultimele 6 luni de 

guvernare o creștere de aproximativ 7 puncte procentuale. Astfel, sumele totale 
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primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanțări și rambursări, aferente 

programelor finanțate se situează la aprox. 21,7 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro 

încasate în anul 2022. În plus, s-au rambursat de către Comisia Europeană aprox. 12,4 

miliarde euro pentru plăți directe în agricultură, din care 1,7 miliarde euro în anul 2022. 

În ceea ce privește numărul total al contractelor de finanțare semnate cu beneficiarii, în 

anul 2022 a fost înregistrat un progres de 913 contracte de finanțare, în valoare totală 

de aprox. 555 milioane euro. 

 

Dezangajarea de fonduri europene – deja evitată 

În acest moment, toate Autoritățile de Management din cadrul MIPE și MDLPA au 

comunicat deja estimări de plată care acoperă necesarul de declarații de cheltuieli de 

transmis Comisiei Europene în anul 2022, ceea ce înseamnă, că dezangajarea este, deja, 

evitată. 

 

Sprijin pentru România – măsuri pentru categoriile dezavantajate 

Prin Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 

(POAD) a început acordarea de tichete prin care sunt sprijiniți elevii cei mai dezavantajați 

(aproximativ 245.000 copii beneficiari) și au fost asigurate condițiile necesare pentru 

demararea acordării de vouchere pentru trusoul nou-născuților din familie dezavantajate.  

De asemenea, s-a lucrat la avansarea măsurilor de sprijin prin POAD 2014-2020 pentru 

alte categorii dezavantajate (reluarea acordării de tichete sociale pe suport electronic  

pentru produse alimentare și mese calde pentru persoanele vulnerabile; acordarea de 

articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și saci de dormit persoanelor fără adăpost). În 

semestrul 2 al 2022 aceste măsuri vor deveni operaționale și vor ajunge la beneficiari. 

 

Două măsuri importante cuprinse în programul ”Sprijin pentru România” au fost 

elaborate și inițiate de MIPE și aprobate de Guvern: 

 acordarea voucherelor de 50 de euro pentru populația vulnerabilă 

 ajustarea de preț aferentă contractelor cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile. 

Voucherele se vor acorda, în perioada 1 iunie - 31 decembrie, o dată la două luni, pentru 

aproximativ 2,5 milioane de beneficiari din șase categorii importante, persoane 

vulnerabile.  

Ajutorul va putea fi utilizat pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau 

pentru asigurarea de mese calde, iar listele de beneficiari vor fi comunicate Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene de către Casa Națională de Pensii Publice și 

Autoritatea Națională pentru Plăți și Incluziune Socială. Bugetul măsurii temporare 

„Sprijin pentru România” este de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanțare de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri 
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europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială aferent perioadei de programare 2021-2027 și din cadrul Programul Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.  

Din fonduri europene nerambursabile, în funcție de rezultatul negocierilor cu Comisia 

Europeană,  se estimează a fi decontată suma maximă de 1,34 miliarde lei. Din bugetul 

de stat, se va suporta diferența dintre valoarea totală a măsurii de sprijin și sumele ce 

urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile. 

 

Sprijin pentru companiile afectate de criza prețurilor – ajutoare de stat pentru 

fermieri și industria agroalimentară 

În 20.05.2022 a fost semnat contractul  de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului, iar în 23.05.2022 cel cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe baza 

cărora, cele doua ministere vor acorda ajutoare de stat sub forma de microgranturi 

și granturi  pentru capital de lucru. 

Măsura 4.1.1, pentru care  este propusă o alocare aproximativă de 412 milioane de euro, 

va fi publicată în consultare publică în intervalul 2-12 iunie, urmând ca Apelul să fie 

lansat cel mai târziu la începutul lunii iulie 2022. Depunerea proiectelor se va face timp 

de 15 zile, iar finalizarea contractării este prevăzută pentru mijlocul lunii octombrie 2022. 

Cele aproximativ 412 milioane de euro sunt alocate astfel: 

 Granturi între 50.000 și 200.000 de euro pentru susținerea activităților din domeniul 

sănătate, învățământ și servicii pentru populație cum ar fi cele de înfrumusețare, 

coafor etc. 

 Granturi între 200.000 și 500.000 de euro pentru activitățile economice din 

domeniul producției, construcții, transport și depozitare, hoteluri și restaurante, 

reparații auto/moto etc. 

De asemenea, au fost făcute demersuri și agreată cu reprezentanții CE o schemă de sprijin 

pentru sprijinirea eficienței energetice la nivelul IMM-urilor în valoare de aproximativ 

300 milioane de euro.  

 

Perioada de programare 2021-2027 

În 14.04.2022, a fost transmisă Comisiei (COM) versiunea oficială a Acordului de 

Parteneriat. Astfel, a putut fi stabilit și calendarul transmiterii oficiale a PO 2021 – 2027 

către COM, acesta fiind aprobat în cadrul ședinței de Guvern de la începutul lunii mai. 

Programele operaționale 2021-2027 sunt în faza aproape finală, urmând să fie transmise, 

oficial, Comisiei Europene pentru aprobare, gradual până la 30.06.2022. 

Estimarea este că până la mijlocului lunii iulie, Acordul de Parteneriat, precum și un PO 

național și un PO regional vor fi deja aprobate de CE. 
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2. Operaționalizarea Mecanismului de Redresare și Reziliență și crearea 

cadrului instituțional și financiar de implementare a proiectelor care sunt 

parte din PNRR 

Toate acordurile de finanțare dintre MIPE și coordonatorii de reforme și/sau investiții au 

fost semnate. 

Au fost semnate aranjamentele operaționale aferente PNRR al României, un pas și 

condiție obligatorie pentru transmiterea cererii de plată. Sunt demarate toate procedurile 

interne în vederea transmiterii primei cereri de plată în valoare de 2,944 mld euro, din 

care 2,037 mld euro reprezintă sprijin nerambursabil (granturi) și 0,907 mld euro sprijin 

sub formă de împrumuturi. 

A fost reglementat modul de organizare, funcționare, componența, atribuțiile și procedura 

de lucru a Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență (HG 

247/23.02.2022). 

Pentru selecția ONG-urilor, DGMMRR a lansat la data de 20 mai 2022, Apelul național 

pentru exprimarea interesului organizațiilor neguvernamentale de participare în cadrul 

Comitetului de Monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Cererea de 

candidaturi este deschisă pe site-ul MIPE, cu termen de depunere 27 mai 2022, iar 

publicarea rezultatelor finale va avea loc la data de 17 iunie 2022. 

A fost aprobată OUG 64/2022 care ajută peste 7.000 de proiecte să beneficieze de 

mecanismele stabilite de decontare din fonduri europene a valorilor rezultate din creșterea 

prețurilor. În categoria acestor contracte se încadrează proiectele de infrastructură de 

transport, proiectele de rețele de apă și canalizare, proiectele de deșeuri și proiectele cu 

finanțare din Programul Operațional Regional.  Această măsură vine după ce prețurile la 

materiale de construcții au crescut aproape incontrolabil, pe fondul crizelor #COVID19, 

a energiei și ca urmare a invaziei Rusiei asupra Ucrainei.  

Prin această OUG Guvernul României intervine cu cea de-a doua tranşă, din fonduri 

externe nerambursabile, în valoare totală de 3,5 miliarde lei, din pachetul de aproximativ 

5,2 miliarde lei dedicat compensării creșterii prețurilor la materialele de construcții. 

 

 Schemele de ajutor de stat pentru toate tipurile de componente vizate de PNRR; 

Au fost elaborate următoarele scheme de ajutor de stat: Procesoare cu consum redus de 

energie și cipuri semiconductoare și Fond de fonduri de capital de risc pentru 

redresare, prima fiind prenotificată DG COM, iar a doua așteptând răspuns de la 

Consiliul Concurenței. 

Se află deja în stadiu de elaborare, urmând să fie finalizate până la finalul lunii iunie 2022, 

alte 6 scheme, respectiv: 

 Garanția de portofoliu pentru Reziliență;  

 Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică;  
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 Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiuni climatice și alte domenii de interes;  

 Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial 

și al clădirilor;  

 Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat in contextul digitalizării IMM – 

urilor;  

 Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la 

bursa 

 

3. Abordare integrată, descentralizare, debirocratizare, simplificare, 

operaționalizare ITI 

Având în vedere recomandări numeroase primite din partea COM, Băncii Mondiale, FMI, 

în februarie 2022, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, a fost înființat 

Departamentul pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate 

din fonduri publice şi europene (DEIMPFFPE), care monitorizează și evaluează 

stadiul implementării proiectelor de investiții, prin colaborare cu toate instituțiile publice 

responsabile și, în special, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cazul 

proiectelor finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune și mecanismului de 

redresare și reziliență. DEIMPFFPE a organizat multipe întâlniri cu beneficiari de fonduri 

europene (instituții publice, beneficiari cu proiecte multiple care însumează bugete de 

sute de milioane de euro) și s-a implicat deja în identificarea și aplicarea măsurilor de 

armonizare inter-instituțională sau legislativă pentru asigurarea bunei derulări sau 

deblocarea programelor sau proiectelor finanțate cu fonduri europene, precum și pentru 

asigurarea îndeplinirii condițiilor favorizante care vizează finanțarea europeană. 

 

Descentralizarea Fondurilor Europene 

În 2022 a continuat reglementarea rolului ADR-urilor care vor prelua rol de AM pentru 

noile Programe Operaționale, susținându-se, astfel, demersurile privind descentralizarea 

POR.  

În acest sens a fost transmis deja oficial în sistemul informativ al CE, Programul 

Operațional Regional Vest 2021-2027, urmând să fie aprobate la nivelul Guvernului  

Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, Programul Operațional 

Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și transmiterea acestora la Comisia Europeană.  

De asemenea, a fost analizată posibilitatea extinderii utilizării opțiunilor de costuri 

simplificate pentru PO 2021-2027, fiind elaborate propuneri de costuri simplificate care 

se află, în prezent în diferite stadii (pregătire și elaborare metodologii de calcul, analiză a 

Autorității de Audit). 

În ceea ce privește operaționalizarea instrumentelor de dezvoltare teritorială 

(instrumente teritoriale integrate și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
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comunității) și a instrumentului de global grant, memorandumul cu tema: Reflectarea 

ITI-urilor promovate prin Legea nr.176/2020 în Acordul de Parteneriat 2021-2027 și în 

programele operaționale subsecvente relevante, aprobat în ședința Guvernului din 30 

martie 2022, prevede includerea în Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 

2021-2027 a 4 ITI, respectiv ITI Delta Dunării, ITI Valea Jiului, ITI Microregiunea 

Țara Făgărașului și ITI Moții Țara de Piatră.  

 

Respectarea drepturilor consumatorilor, atragerea investițiilor și susținerea 

industriei, priorități ale Ministerului Economiei 

 

Noi reglementări legislative au fost aprobate în scopul respectării drepturilor 

consumatorilor români la standarde europene. Au fost semnate documente de 

înțelegere cu trei mari companii internaționale pentru revitalizarea industriei 

românești de apărare și este pregătită implementarea unei scheme de ajutor de stat 

în valoare de 500 milioane de euro pentru proiecte de cercetare, inovare și dezvoltare 

în domeniul microelectronicii.   

 

1. Reglementări mai stricte și mai clare pentru protecția consumatorului 

 

În consultare cu mediul de afaceri, legislația națională a fost armonizată cu normele 

europene -  Directiva Omnibus - pentru o siguranță sporită a consumatorilor, inclusiv în 

lumea digitală. 

Astfel, se asigură clienților online drepturi similare celor care achiziționează bunuri sau 

folosesc servicii offline.  

În ceea ce privește comercianții și piețele online, noua directivă introduce cerințe 

suplimentare, printre altele, privind transparența, dublul standard și manipularea pieței. 

Prin transpunerea directivei europene se asigură o transparență sporită în cazul publicității 

online și reglementarea unor noi practici comerciale incorecte, cum ar fi furnizarea de 

rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator.  

Au fost aprobate, de asemenea, modificări privind modalitatea de indicare a preţurilor 

produselor oferite consumatorilor spre vânzare privind informațiile pentru consumatori 

legate de reducerile de preț.  

 

2. Atragerea investițiilor în industria de apărare 

 

Ministerul Economiei a atras o serie de investiții importante privind industria de apărare, 

prin semnarea acordurilor cu Joint Venture General Dynamics, Raytheon Missiles & 
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Defense și  Lockeed Martin, în scopul realizării parteneriatelor cu companii din țările 

NATO pentru integrarea și producția în fabricile industriei de apărare.  

Sunt valorificate astfel oportunitățile oferite de industria de apărare, parte a unui domeniu 

strategic, atât din punct de vedere al securității, cât și al contribuției economice. 

 

3. Susținerea investițiilor industrie 

 

Este pregătită implementare schemei de ajutor de stat în valoarea de  500 de milioane de 

euro, prevăzută în PNRR, pentru proiecte de cercetare, inovare și dezvoltare în domeniul 

microelectronicii.   

Pentru această schemă de ajutor de stat opt companii din România s-au calificat în urma 

preselecției, care a presupus două etape de verificări. Alături de cei opt participanți direcți, 

au trecut de preselecție 34 de potențiali beneficiari indirecți cooptați în cadrul Proiectului 

de Interes Comun European în Microelectronică și Tehnologia Comunicațiilor (IPCEI 

ME/CT).  

Schema de ajutor de stat va intra în implementare după evaluarea Comisiei Europene. 

A fost elaborată Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC)  prin consultări  cu 

mediul privat, iar în prezent este în consultare publică. 

De asemenea, a fost elaborată o nouă lege a minelor, aflată în transparență decizională. 

 

Consolidarea sistemului de sănătate publică post-pandemie 

 

În primele șase luni de Guvernare, Ministerul Sănătății a gestionat eficient efectele 

pandemiei COVID 19, a consolidat resursele sistemului sanitar prin menținerea celor 

2.000 de specialiști încadrați în perioada crizei sanitare și a pregătit implementarea unor 

investiții semnificative în sistemul medical. 

Împreună cu celelalte instituții guvernamentale, Ministerul Sănătății a contribuit la 

măsurile preventive de protecție a cetățenilor români de posibile efecte ale intervenției 

militare ruse din Ucraina și la gestionarea crizei umanitare.  

 

I. Controlul pandemiei COVID-19 

Prin măsurile luate a fost asigurat accesul permanent și echitabil al cetățenilor la serviciile 

de sănătate în context pandemic, dar și postpandemic prin:  

 Măsuri imediate pentru oprirea valului pandemic, reducerea rapidă a numărului de 

decese, accesul universal la investigații, tratament și testare; asigurarea accesului 

neîntrerupt la servicii medicale al pacienților cu boli cronice.  

 Reorganizarea Ministerului Sănătății, reînființarea unei structuri de sănătate 

publică și a celei de coordonare a intervențiilor pentru asigurarea asistenței medicale și a 

tratamentului pentru persoanele infectate cu SARS CoV-2 și a celor cu alte patologii.  



                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 Pregătirea sistemului de sănătate pentru gestionarea valului pandemic — 

dezvoltarea serviciilor ambulatorii de asistență medicală primară și de specialitate (pachet 

de investigații realizate în ambulatoriu, protocoale de tratament cunoscute și aplicate), 

structuri de coordonare a asistenței medicale spitalicești la nivel județean, organizarea și 

realizarea de stocuri ale bazei logistice de aprovizionare și de intervenție, structură de 

coordonare la nivelul Ministerului Sănătății. 

 Extinderea testării la COVID-19 prin: testarea elevilor, studenților, asigurarea 

accesului gratuit la testare o dată pe săptămână, medici de familie și ambulatorii de 

specialitate pentru persoanele asimptomatice  

 Acces facil la diagnostic și tratament al pacienților COVID-19 prin înființarea de 

centre ambulatorii de diagnostic și tratament (ambulatorii de specialitate, centre de 

permanență) în toate orașele care să ofere consultații, investigații și prescripție rapidă 

pacienților diagnosticați cu COVID-19. 

 Accesul la medicație antivirală pe bază de prescripție în farmaciile cu circuit 

deschis. 

 

II. Consolidarea sistemului de sănătate 

 Cei 2.000 de specialiști încadrați în perioada pandemiei COVID-19 în serviciile de 

ambulanță și direcțiile de sănătate publică sunt menținuți în sistemul de sănătate. Este 

vorba despre 1000 de posturi pentru direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, și 1000 de posturi pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi 

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov. 

 Rețea națională de centre medicale comunitare.  

Având ca scop asigurarea accesului permanent, rapid și neîngrădit al tuturor cetățenilor 

la asistență medicală primară, rețeaua va avea 800 de centre, dintre care primele 200 în 

anul 2022. Reprezintă cheia reconstrucției întregului sistem de sănătate. Fiecare centru va 

angaja și va contracta servicii cu medici de familie, asistenți medicali, moașă, asistenți 

comunitari și sociali. Se vor dezvolta la nivelul acestor centre serviciile de telemedicină 

și de medicină dentară. 

 

III. Pregătirea unui pachet de investiții în sănătate în valoarea de 2,8 miliarde de 

euro 

 Au fost înregistrate progrese în asigurarea finanțării din surse externe și naționale 

a proiectelor de construire a Spitalelor Regionale de Urgență din Cluj-Napoca, Iași și 

Craiova; 

 Investiții în dotări pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate din spitale 

 Prioritizarea investițiilor în structura secțiilor boli infecțioase și ATI pentru 

creșterea siguranței pacienților, mai ales prin redimensionarea rețelelor de furnizare a 
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energiei electrice și a oxigenului; reabilitarea de urgență a secțiilor de boli infecțioase 

afectate de incidente majore (Spitalele Matei Balș și Constanța). 

 Asigurarea sprijinului financiar, dacă este solicitat, pentru furnizorii de oxigen ai 

unităților sanitare. 

 

IV. Gestionarea efectelor agresiunii militare din Ucraina 

 Ministerul Sănătății a acționat preventiv și a asigurat stocuri de pastile de iod și 

informarea populației cu privire la administrarea acestora. 

 Împreună cu celelalte instituții guvernamentale, Ministerul Sănătății a contribuit la 

pregătirea integrării refugiaților ucraineni în România și a asigurat cadrul necesar oferirii 

serviciilor medicale tuturor cetățenilor ucraineni refugiați în România. 

Solidaritatea socială și protejarea locurilor de muncă 

 

In Programul de Guvernare 2021-2024 sunt 90 de măsuri care sunt din domeniul gestionat 

de MMSS. D intre acestea, au fost finalizate 17 măsuri. Celelalte 73 de măsuri se află în 

stadii diferite de implementare, în funcție de  stadiul de dezvoltare a proiectelor cu 

finanțare externă sau jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență. 

 

Masuri finalizate: 

 

1. Majorare pensii/indemnizații sociale 

Rezultate:  

- Majorarea punctului de pensie la 1.586 lei, de la 1 ianuarie 2022  

- Creșterea indemnizației sociale minime de la 800 lei la 1.000 lei, de la 1 

ianuarie 2022     

- Susținerea pensionarilor cu venituri reduse pentru a depăși perioada de iarnă a 

anului 2022-acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public 

de pensii în anul 2022.       

- Stabilirea unui mecanism obiectiv de creștere a indicelui social de 

referință. ISR se majorează în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie 

anuală a inflației din anul precedent. 

     

2. Salarii  

Rezultate:  

- Limitarea duratei de aplicare a salariului minim pentru o persoană la maximum 

24 de luni, timp în care angajatorul va beneficia de sprijin din partea statului 

pentru calificarea angajatului salarizat la nivelul salariului minim 
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- Creșterea salariului minim brut la valoarea de 2.550 lei de la 1 ianuarie 2022 

- Continuarea măsurilor de sprijin al angajaților și angajatorilor în perioada post-

pandemie COVID-19, inclusiv prin susținerea acestora din fonduri europene 

sau alte mecanisme (SURE) 

 

3. Alocații 

Rezultate:  

Continuarea implementării etapelor de creștere a alocațiilor pentru copii începând cu 

1 ianuarie 2022: Alocațiile pentru copiii cu vârste între 0 - 2 ani şi handicap au crescut 

la 600 de lei, alocația pentru copiii de peste 2 ani a crescut la 243 de lei           

          

4. Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili  

Rezultate:  

- Implementarea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil 

din sistemul energetic prin: creşterea nivelurilor de venituri până la care se 

acordă dreptul și stabilirea cuantumului ajutorului prin compensare procentuală 

față de o valoare de referință și introducerea suplimentului pentru energie;                                                        

- Acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece și suplimentul pentru 

energie, pentru întreg anul, pentru gospodăriile cu venituri de până la 1.386 

lei/persoană sau 2.053 lei în cazul persoanei singure. Este reglementată 

posibilitatea majorării nivelurilor de venituri și a valorilor de referință prin 

hotărâre a Guvernului. În plus a fost aprobată OUG nr.118/2021 privind 

schema de compensare pentru consumul de gaze naturale și energie electrică, 

atât pentru consumatori casnici, cât și pentru consumatori non-casnici (IMM, 

spitale, servicii sociale, ONG-uri, alte categorii). 

 

5. Persoane cu dizabilități  

Rezultate: 

- Acordarea celei de-a 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități; începând din 

luna ianuarie 2022 

- Promovarea  măsurilor de accesibilizare a mediului fizic și informațional pentru 

persoanele cu dizabilități și asigurarea verificării acestora 

- Susținerea inițiativei europene "Cardul European de Dizabilitate" - ANPDPD 

continua procesul de colectare și centralizare a cererilor de la beneficiari (prin 

intermediul DGASPC-urilor) și cel tipărire a cardurilor. Cardul european 

pentru dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități 

la accesul gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului 
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liber, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene participante la 

proiectul “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și 

Europa”. Beneficiul se acordă în mod diferit pentru fiecare din cele 8 state 

membre ale Uniunii Europene participante la proiect. Cardul european pentru 

dizabilitate poate fi utilizat în următoarele țări ale Uniunii Europene: Slovenia, 

Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta și România. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Evaluarea caselor de pensii  

Rezultate: 

- Fixarea unor indicatori clari de performanță pentru toate casele de pensii. 

Indicatorii de performanță vor fi actualizați anual. 

 

7. Legislaţie 

Rezultate: 

- Reevaluarea legislației în domeniul pensiilor de invaliditate pentru a permite 

corelarea cu activități ocazionale intelectuale și artistice, fără a pune în pericol 

pierderea acestora Legea 263/2010, art.118, alin 1.1 si alin 1.2. Art.V din 

O.U.G. nr.142/2022. 

- Modificarea Codului muncii prin integrarea noilor realități ale pieței muncii în 

contextul digitalizării şi transformării relațiilor de muncă (telemuncă, program 

flexibil etc.). OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în 

domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr.208/2021; Legea nr.81/2018 privind 

reglementarea activității de telemuncă; Legea nr.53/2003 - Codul muncii. 

- Îmbunătățirea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă 

 

 

Susținerea performanței și oferirea unei șanse egale la educație de calitate 

  

I. OBIECTIVE REALIZATE  

 

 Obiectivele aferente pachetului social pentru educație sunt realizate prin programele 

naționale vizând elevii din grupurile cu risc ridicat: Programul național de protecție 

socială Bani de liceu, Programul Euro 200, Programul Bursa profesională, Bursele de 

ajutor social, Programul pentru școli al României, Transportul elevilor, Rechizite 

școlare, Acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport 

electronic, pachetul Sprijin pentru România.  
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 În februarie 2022, Guvernul României a aprobat, prin HG nr. 185/2022, alocarea a 

66,8 mil. lei, pentru finanțarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 

pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 (Masa Caldă). 

 S-a finalizat selecția celor 1415 școli ce vor primi granturi de până la 198.000 euro 

fiecare, în cadrul primei runde a Schemei de granturi a Programului național pentru 

reducerea abandonului școlar. 

 În scopul asigurării incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale și asigurării 

conformității sistemului de educație din România cu cerințele cadrului legal 

internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ME a aprobat o procedură 

cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale care susțin examenele naționale în anul 2022. 

 Până la începutul lunii aprilie 2022, a fost realizată infrastructura WiFi, operațională 

în aprox. 4.350 de școli din totalul celor 4.500 vizate de Platformă națională integrată 

- Wireless Campus, în valoare totală de 36,67 mil.  

 A fost realizată o nouă colecție de resurse educaționale deschise:  Reperele 

metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-

2022. Pe site-ul https://www.manuale.edu.ro/ se regăsesc 625 de titluri de manuale 

școlare pentru clasele I - VIII, elaborate pe baza noilor programe școlare. 

 Dintre apelurile POCU, menționăm, cu titlu de exemplu,  Apelul POCU/74 Școală 

pentru toți – care promovează măsuri integrate de prevenire și reducere a abandonului 

școlar pentru școlarii tineri și adulți, de sprijin pentru personalul din învățământ, 

inclusiv prin programe de tipul A doua Șansă și Școala după școală - în cadrul căruia 

au fost contractate 127 de proiecte, dintre care 44 se află în implementare și 100 

proiecte au fost finalizate. Până la 31 martie 2022, 25.010 de copii, 141.689 de elevi 

și 10.648 de tineri/adulți au beneficiat de sprijin. 

 S-au elaborat standardele de proiectare, construcție și dotare prietenoase cu mediul 

înconjurător în sistemul de educație preuniversitar de către Universitatea Tehnică de 

Construcții București. 

 Au fost pilotate strategii de adaptare curriculară în 25 de școli situate în comunități 

defavorizate din punct de vedere social și economic, care se confruntă cu un risc 

crescut de părăsire timpurie a școlii.  

 Sunt finalizate pregătirile pentru organizarea de evaluări standardizate, începând cu 

30.05.2022, pentru elevii claselor I-VII și IX-XI, susținute pe o platformă on-line.  

 La sfârșitul acestui an școlar, evaluările lucrărilor la Evaluarea Națională și  

Bacalaureat se vor realiza, prin corectură la distanță (lucrări transmise electronic 

evaluatorilor), în două județe pilot (Dâmbovița, respectiv Constanța).  
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 Au fost elaborate, prin ordin de ministru, standardele de echipare a unităților de 

învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice. 

 Au fost sprijinit universitățile în demersurile de dezvoltare a unor strategii și a unor 

planuri de îmbunătățire a echității în educație, de dezvoltare de instrumente proprii de 

intervenție și de raportare pentru:  domeniul abandonului universitar;  organizarea de 

programe de consiliere, în vederea implementării unor proiecte instituționale care au 

drept scop incluziunea socială a studenților;  îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru 

persoanele cu dizabilități; încurajarea formarii structurilor asociative studențești ș.a. 

Toate acestea au fost incluse în proiectele instituționale finanțate prin Fondul de 

Dezvoltare Instituțională. 

 

II. OBIECTIVE ÎN CURS DE REALIZARE 

 

 Se află în curs de elaborare Pachetul legislativ Educație (Legea Învățământului 

Preuniversitar, Statutul Personalului Didactic, Legea Învățământului Universitar), 

care va implementa măsurile prevăzute de Proiectul România Educată. Proiectul 

Pachetului legislativ va fi prezentat Guvernului în luna iunie 2022. 

 A demarat proiectul Consolidarea managementului sistemului de învățământ 

românesc, prin dezvoltarea și implementarea unui model eficient de guvernanță 

locală și regională în sistemul de învățământ preuniversitar și sporirea echității 

sistemului de învățământ din România -  beneficiar Ministerul Educației, partener – 

Administrația Prezidențială,  finanțat de DG REFORM. Sprijinul tehnic este 

complementar cu cel acordat de Banca Mondială în cadrul serviciilor de asistență 

tehnică, contractate cu finanțare PNRR. 

 În vederea evaluării impactului curriculumului, în perioada 2021-2022, România 

participă la studiul PISA 2022, programul internațional de evaluare a nivelului de 

alfabetizare al elevilor de 15 ani în domeniile matematicii, științelor și lecturii. Pentru 

prima dată în România, administrarea PISA este una computerizată (de tip CBA – 

computer-based assessment). Studiul se va derula în 295 de școli din România, cu 

participarea unui număr estimat de 7.800 elevi. 

 Proiectul Platforma digitală cu resurse educaționale deschise (EDULIB) (Biblioteca 

Virtuală), în valoare totală de 41,71 mil. euro, este în faza de implementare. În prezent, 

este în curs de desfășurare execuția contractului pentru realizarea platformei 

multifuncționale, a resurselor educaționale, precum și a infrastructurii hardware. 

Progresul fizic estimat la nivelul proiectului, la începutul lunii martie 2022, era de 

aproximativ 50%.  

 Se află în curs de dezvoltare 15 ghiduri metodologice pentru învățământul primar și 

gimnazial, care au ca scop sprijinirea profesorilor pentru aplicarea noilor programe 
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școlare. Sunt în curs de elaborare resurse educaționale deschise RED pentru discipline 

din învățământul primar și gimnazial (în prezent sunt peste 1000 de resurse elaborate 

ce vor fi validate și încărcate într-o bază de date dedicată, red.educred.ro). 

 ME implementează proiectul “Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”. care se va 

derula pe o perioadă de 6 ani și va avea o valoare de 100 mil. euro.  

 Sunt în curs de elaborare standarde de dotare didactică pentru săli de clasă, 

laboratoare/ cabinete școlare. 

 În vederea adoptării cadrului  legislativ pentru digitalizarea educației prevăzut în 

PNRR, a fost finalizat documentul ”Autoevaluarea profesională folosind Selfie for 

teacher” folosind a doua parte din DigCompEdu și se finalizează ordinul de ministru 

pentru aprobarea Cadrului de competențe digitale pentru cadrele didactice. 

 Se implementează proiectul „ReCONECT – Adaptare la schimbare – Mecanism 

integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației”, proiect 

cofinanţat prin POCU 2014-2020. Structura, fluxul de date și modalitatea de 

interoperabilitate a  mecanismului de a inserţiei absolvenţilor a fost finalizată. 

 Se implementează Proiectul național necompetitiv POCU pentru formarea 

profesorilor care predau limba română copiilor și elevilor aparținând minorităților 

naționale.  

 A fost realizat Caietul de sarcini și s-au lansat licitațiile de manuale şcolare în limbile 

minorităților naționale pentru clasele I-VIII, neelaborate în anii trecuți. Sunt în curs 

de desfășurare trei licitații. 

 Se continuă implementarea proiectului ”Start în carieră prin master didactic”, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020.  

 Se pregătește Ghidul Solicitantului pentru lansarea unui apel competitiv în vederea 

acordării a cel puțin 60 de granturi pentru digitalizarea universităților. Prin accesarea 

acestor granturi, universitățile vor putea stimula includerea în curriculumul 

universitar a competențelor viitorului: competențe digitale. 

 Sunt în derulare proiecte de construcție a 30 de cămine studențești, în 15 orașe centre 

universitare, dintre care 12 obiective sunt contractate și se află in diverse stadii de 

implementare, iar lucrările pentru 3 obiective sunt în faza de achiziție. 

 Sunt în curs de elaborare (finalizare) specificațiile de corelare a datelor raportate în  

platformele informatice RMUR și ANS, administrate de Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru 

asigurarea interoperabilității si raportării unice la nivel național a datelor referitoare 

la studenți. 

 

Sprijin pentru tineri și familii 
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Pe fondul unei crize demografice fără precedent cu care se confruntă România, în 

care 1 din 5 familii se confruntă cu infertilitatea, iar cele mai multe familii se tem să 

aibă copii, întrucât au temeri legate de viitorul lor, Guvernul a pregătit un pachet 

legislativ de sprijin pentru familii și de stimulare a natalității, introduse în Planul de 

măsuri "Sprijin pentru România". Este vorba despre extinderea la nivel național a 

Programului de Fertilizare in Vitro, două programe naționale de susținere a 

tinerilor și a familiilor - Student Invest și Family Start, precum și majorarea sumelor 

acordate pentru copiii aflați în grija statului (cei aflați în centre de plasament, case 

familiale sau la asistenții maternali).  

Toate aceste proiecte sunt pregătite într-o etapă foarte avansată, respectiv în  

circuitul de avizare interguvernamentală. 

 

Extinderea la nivel național a Programului de Fertilizare in Vitro 

Programul de fertilizare in vitro a fost introdus în Planul de măsuri "Sprijin pentru 

România". Este preconizată realizarea a 5.000 de proceduri gratuite doar în 2022. Suma 

decontată pentru o procedură este de 4.000 de euro. S-a eliminat, de asemenea, acea 

condiționalitate privind valoarea AMH, o analiză medicală care putea fi restrictivă pentru 

multe paciente. 

De asemenea, nu sunt condiționate procedurile în sensul numărului acestora, bazându-ne 

doar pe recomandarea medicală. 

 

Programul Family Start 

Prin acest program, se propune garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, 

în proporție de 80% de către stat, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, 

precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului pentru acordarea 

de finanțări pentru acoperirea unor cheltuieli pentru cununia religioasă sau civilă, plata 

cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, after-school, achiziția de autoturisme de familie 

noi cu 7 locuri, plata unor taxe de studii, plata chiriei sau avans din achiziția unei locuințe. 

Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 45 de ani, 

care își întemeiază o familie și care au venituri nete de până la maximum 7.500 RON pe 

familie/lună. Numărul maxim este 10.000 beneficiari. 

 

Programul național Student Invest 

Prin acest program, se propune garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, 

în proporție de 80% de către stat, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, 

precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului. Cheltuielile 

eligibile în cadrul programului sunt taxele de studii, inclusiv licență, master sau doctorat, 
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pentru publicarea unor cărți sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în 

căminele studențești etc. 

Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 31 de ani care 

sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației 

Naționale. Numărul maxim este 10.000 beneficiari. 

 

Majorarea sumelor acordate pentru copiii aflați în grija statului (cei aflați în centre de 

plasament, case familiale sau la asistenții maternali) 

Peste 47.000 de copii din sistemul de protecție specială vor beneficia de măsurile reunite 

în Planul de măsuri “Sprijin pentru România”. Aceste sume nu au fost actualizate din 

2014. Principalele măsuri vizează: 

-         Majorarea alocației zilnică de hrană de la 12 lei/zi la 16 lei/zi, respectiv 22 lei/zi, 

pentru copiii si tinerii din sistemul de protecție specială (prin legea promulgată deja în 

data de 20 mai 2022) 

-         Majorarea, de 5 ori, până la 150 de lei/lună, a sumei alocate pentru nevoile personale 

ale copiilor din centre. 

-         Creșterea cu 60% a  sumelor acordate de stat pentru îmbrăcămintea, încălțămintea, 

jucăriile, rechizitele sau obiecte de igienă fiecărui copil din sistemul de protecție. 

(creșterea este de la 611 lei la 968 lei). 

-         Majorarea cu peste 40%, de la 630 lei la 950 lei, respectiv la 1350 lei, a alocației 

lunare de plasament a copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități. 

 

Susținerea cercetării și extinderea digitalizării – obiective ale MCDI 

 

Activitățile derulate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au vizat 

pregătirea reformelor din PNRR pentru transformare digitală, îmbunătățirea 

condițiilor pentru cercetarea publică, dezvoltarea economiei digitale, a 

comunicațiilor și tehnologiilor viitorului, precum valorificarea excelenței în 

cercetare, dezvoltare și inovare și  a participării României la cercetarea de nivel 

european și internațional. 

Guvernul a menținut scutirea la plata impozitului pe venit pentru personalul din 

unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, încurajând, astfel, dezvoltarea acestui 

sector esențial pentru crearea de valoare adăugată în economie și creșterea 

competitivității.   

 

1. Crearea și operaționalizarea Taskforce-ului pentru digitalizare este unul dintre 

jaloanele majore ale Componentei 7 din PNRR.  Este în pregătire dezvoltarea 

cadrului unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental. 

În plus, reforma va sprijini dezvoltarea unei arhitecturi integrate a serviciilor 
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digitale. MCID a organizat și desfășurat concursul de recrutare pentru cele 17 

poziții contractuale, fiind declarați admiși 16 candidați cu înaltă specializare în 

domeniul tehnologiilor digitale, care vor începe activitatea efectivă la iunie 2022. 

Pentru cea de-a 17 poziție este lansat un nou concurs de recrutare. 

Taskforce-ul va desfășura următoarele activități: elaborarea și punerea în aplicare a 

Planului național de redresare și reziliență, pe domeniul de competență; elaborarea de 

sisteme de management al performanței proiectelor de transformare digitală; dezvoltarea 

instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital, etc. 

2. A fost elaborat și pus în consultare publică Planul Național de Cercetare-Dezvoltare 

şi Inovare pentru perioada 2022 – 2027. Acest document este principalul 

instrument de implementare a Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și 

Specializare inteligentă 2022-2027.  

3. Este în pregătire, în etapă avansată, lansarea unui prim apel de proiecte destinate 

dezvoltării soluţiilor de finanţare pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea 

tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi  inteligenţa artificială, datele şi cloud 

computing-ul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanţă şi cuantică, 

internetul obiectelor, securitatea cibernetică) şi pentru sprijinirea IMM-urilor care 

adoptă tehnologii digitale. 

4. Este aproape de finalizare proiectul pentru transpunerea Codului European al 

Comunicațiilor și simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor civile 

aferente infrastructurilor suport pentru rețelele de comunicații electronice.  

5. S-au luat măsuri pentru atragerea de cercetători de excelenţă din afara țării în regim 

competitiv (români sau străini), în organizații publice de cercetare, care vor deveni 

centre de excelenţă; Continuarea instrumentelor de mobilități din cadrul 

Programului resurse umane din cadrul PNCDI III pentru creșterea numărului de 

cercetători şi formarea unor generaţii deschise către mediul științific european şi 

internaţional, în conformitate cu obiectivele Spaţiului European de Cercetare; 

creşterea atractivităţii carierei de cercetare prin crearea unui cadru instituţional 

similar cu cel al organizaţiilor de cercetare din ţările dezvoltate.  

6. Au fost finalizate în 2022 competițiile aferente instrumentelor de finanțare de tipul 

PD (post doctoral), TE (tinere echipe), PCE (puncte cercetare exploratorie), PED 

(proiect experimental demonstrativ), PTE (transfer la operatorul economic) din 

cadrul PNCDI III . Proiectele aferente Competițiilor PED, PTE vor fi contractate 

până la finalul lunii iunie 2022. Au fost contractate proiecte după cum urmează: 

121 de proiecte aferente Competiției Proiecte de Cercetare Postdoctorală în 

valoarea de 30.000.000 lei; 156 de proiecte aferente Competiției Proiecte de 

cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente în valoarea de 

70.000.000 lei; 127 de proiecte aferente Competiției Proiecte de Cercetare 

Exploratorie în valoarea de 150.000.000 lei. Având în vedere rata de succes pentru 
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proiectele de tipul TE de 22,74% și pentru încurajarea tinerilor cercetători, s-a 

suplimentat bugetul competiției cu 2.7000.000 lei. În 2022 au fost continuate 

proiectele de cercetare din cadrul PNCDI III contractate în anii anteriori.  

7. Au fost asigurate condiții pentru implementarea şi dezvoltarea noilor tehnologii 

5G. Au fost analizate 12 dosare de autorizare pentru utilizarea de echipamente și 

produse software în structurile informatice și de comunicații de interes național 

prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G. 

8. Este pregătită găzduirea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor (ITU), eveniment important ce va avea loc București   

 

Susținerea sectorului cultural independent, protejarea infrastructurii culturale 

naționale și pregătirea Programului Timișoara 2023 — Capitală Europeană a 

Culturii 

 

Guvernul a alocat Ministerului Culturii, pentru anul 2022, un buget mai mare decât 

în 2021, ajungând la 0,1% din PIB. Ca obiectiv pe termen lung (2024-2028), 

Executivul și-a asumat creșterea progresivă, anuală, a bugetului Ministerului 

Culturii, astfel încât, până în anul 2028, să atingă pragul de 1% din PIB.  

Pentru pregătirea și derularea programului „Timișoara 2023 — Capitală 

Europeană a Culturii”, Guvernul a alocat finanțări de la bugetul de stat în cuantum 

de 30 milioane de lei pentru proiecte culturale, prin Administrația Fondului 

Cultural Național, și 138,78 milioane de lei prin transferuri către unitățile 

administrativ-teritoriale pentru obiectivele de investiții în infrastructura culturală 

— moștenirea TM2023. 

 

Măsuri realizate în domeniul culturii: 

1. Elaborarea unei scheme de ajutor de minimis dedicate sectorului cultural 

independent din România, care va fi lansată în perioada următoare  

Buget: 140 milioane de lei  

2. Implicarea autorităților centrale în pregătirea și derularea programului „Timișoara 

2023 — Capitală Europeană a Culturii” prin: 

a. alocarea de la bugetul de stat a finanțării prevăzute în cuantum de 30 

milioane de lei pentru proiecte culturale prin Administrația Fondului 

Cultural Național  

b. alocarea a 138,78 milioane de lei prin transferuri către unitățile 

administrativ-teritoriale pentru obiectivele de investiții în infrastructura 

culturală — moștenirea TM2023  



                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

c. identificarea altor surse de finanțare și modalități de susținere a proiectului 

pentru asigurarea întregului suport necesar, prin ordonanța de urgență care 

va modifica și completa OUG 42/2019 privind stabilirea unor măsuri 

financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național 

„Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, aflată în proces de 

avizare. 

3. Actualizarea legislației aplicabile în materia acordării finanțărilor nerambursabile 

în cultură.  

Există în avizare un act normativ de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, în vederea adaptării la situația actuală, precum și în vederea asigurării finanțării 

pentru proiectele culturale și pentru obiectivele de investiții. 

4. Platforma Digitală de Avizare în domeniul patrimoniului se află în teste. 

5. Continuarea implementării programului de investiții în infrastructura culturală 

națională, prin semnarea Acordului cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei (BDCE), aprobat de Guvernul României.  

6. Punerea în dezbatere publică și transmiterea spre Parlament a Codului 

Patrimoniului 

7. Finalizarea Strategiei privind protejarea monumentelor istorice  

8. Finalizarea etapei 1 – Analiza pentru Strategia sectorială în domeniul culturii 2023-

2030, de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 

9. Diversificarea surselor de finanțare în cultură prin identificarea de noi fonduri 

bilaterale  

a. Semnarea Foii de Parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre 

România și Republica Moldova, în baza dialogului cu Ministerul Afacerilor 

Externe și a parteneriatelor strategice ale României  

b. Sunt în lucru sau sunt pregătite o serie de programe din Cadrul financiar 

Multianual 2021-2027. 

 

Prioritățile legislative din domeniul culturii în care s-au înregistrat progrese: 

 Modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008 

privind managementul instituțiilor publice de cultură  

 Modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice 

 Elaborarea Legii Voucherelor culturale  

 Sprijin pentru plătitorii Timbrului monumentelor istorice – anularea penalităților și 

dobânzilor pentru perioada pandemiei – starea de urgență și de alertă  

 Semnarea şi ratificarea de către România a Convenţiei de la Faro  
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Noi programe de finanțare pentru sport  

 

● Strategia Națională pentru Sport a fost finalizată și trimisă spre avizare celorlalte 

ministere; la elaborarea acesteia au fost consultați peste 500 de stakeholderi 

(ministere, federații sportive naționale, cluburi sportive, mediul universitar, ONG-

uri cu profil sportiv, medici, părinți, profesori, sportivi și antrenori). 

● Cadrul legislativ din domeniul sportului a intrat într-un proces de redefinire, 

fiind studiată legislația în domeniul sportului din statele membre UE; ca intervenții 

concrete, au fost emise două ordine de ministru: 

● unul privind supravegherea și controlul cluburilor din subordinea 

Ministerului Sportului 

● unul care stabilește criteriile și condițiile ce stau la baza metodologiei de 

finanțare a federațiilor sportive. 

● S-a stabilit un sistem de specializare a antrenorilor care include recunoașterea 

titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obținute în statele 

membre UE. Metodologia a fost adoptată la nivelul unui ordin de ministru. 

● În cadrul Ministerului va fi înființat și va funcționa un serviciu care va gestiona 

sportul de masă. Documentul de la baza acestui serviciu se află în consultare și 

avizare la nivelul Direcțiilor județene de sport. 

● Ministerul elaborează și definește noi programe de finanțare în domeniul sportului 

(înființarea și finanțarea programului Liga de Aur, cu 12 federații sportive 

naționale: canotaj, judo, tenis de masă, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, 

bob și sanie, box, atletism, gimnastică, ciclism și kaiac-canoe, precum și finanțarea 

Programului Național de Excelență Sportivă). 

● Elaborarea și promovarea programului Săptămâna Europeană a Sportului, și 

solicitarea de finanțare europeană pentru derularea acestuia. 

● Înființarea, la nivelul ministerului, a Biroului Sport Paralimpic, precum și 

avizarea introducerii în Clasificarea Ocupațiilor din România a ocupației de 

specialist sport adaptat. 

● La nivelul cluburilor din subordinea MTS, au fost emise ordine pentru înființarea 

de secții pentru sporturile olimpice prioritare, și au fost semnate contracte de 

finanțare pentru 67 de federații sportive naționale la nivel de programe, 

subprograme și categorii de cheltuieli, precum și pentru pregătirea participării în 

campionatele naționale și internaționale. 

● Alocare bugetară pentru realizarea programului național Generația 28, pentru 

atragerea și pregătirea pentru sportul de performanță a 60.000 de copii și tineri 

anual. 
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● Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive, dintre care amintim 

următoarele obiective de investiții: 

● Reabilitare Stadion Nicolae Dobrin (transmitere imobil prin HG 575/2022) 

● Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani 

● Patinoar artificial Complex Sportiv Național Poiana Brașov 

● Pista Internațională de canotaj Complex Sportiv Național Bascov 

● Consolidare, reabilitare și modernizare bazine de înot acoperite, Complex 

Sportiv Național Lia Manoliu 

● Reabilitare baza sportivă Complex Sportiv Național Izvoru Mureșului 

● Reabilitare bazin descoperit Complex Sportiv Național Baia Mare 

● Construcție teren atletism Complex Sportiv Național Baia Mare 

● Bazin înot - Târgu Mureș 

● Reforma finanțării sportului, prin reglementarea, la nivel de ordin de ministru, a 

unei proceduri privind justificarea sumelor acordate și cheltuite de federațiile 

sportive naționale 

● Digitalizarea domeniului sport, prin punerea în funcțiune a unui sistem național 

pentru informații sportive și crearea unei platforme digitale care să includă: 

● Managementul activității sportive 

● Registrul sportiv 

● Anuarul sportului 

● Registrul bazelor sportive 

● Calendarul sportiv intern și internațional 

● Indicatori activitate sportivă 

● Gestionarea fluxului de informații 

● Comunicare și integrare cu sistemul de mesagerie electronică. 

 

Fonduri masive alocate proiectelor de mediu 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează resurse importante, alocate 

pentru protecția mediului și combaterea efectelor încălzirii climatice, asigurând, 

totodată, o dezvoltare economică sustenabilă, la nivel național. Programele derulate 

deja contribuie la atingerea acestor obiective asumate la nivel european, spre 

beneficiul comunităților. 

 

Proiecte verzi finanțate prin Autoritatea Fondului pentru Mediu 

 Rabla Electrocasnice 2022- buget cu 25 de milioane de lei mai mare decât anul 

trecut. În total, românii au la dispoziție 100 de milioane de lei pentru a înlocui 
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aparatele electronice și electrocasnice vechi și cu consum energetic ridicat cu alte 

noi, eficiente energetic.  Acesta va fi lansat pe 17 iunie și va avea circa 200.000 de 

beneficiari.  

 Rabla Plus - bugetul a fost suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei 

pentru persoanele fizice și juridice. 

 500 de milioane de lei vor fi investite în 2022 în iluminatul ecologic din orașele din 

România. Ghidul de finanțare a fost finalizat, a fost în consultare publică, urmând ca 

programul să demareze în curând.  

 1,4 miliarde de lei vor ajunge în clădirile publice din România pentru eficientizarea 

energetică a acestora.  

 600 de milioane de lei vor fi investite în 2022 în extinderea rețelei naționale a stațiilor 

de reîncărcare pentru autovehiculele electrice.  

 600 de milioane de lei vor fi investite pentru înverzirea transportului elevilor din țară 

(achiziția de microbuzelor electrice, electric-hibride și alimentate GNC). 

 500 de milioane de lei vor fi alocate pentru reducerea emisiilor la  nivel național prin 

realizarea pistelor de biciclete în orașele din România, dar și în afara lor (pentru 

conectarea acestora). 

 Au fost alocate peste 600 de milioane de lei pentru finanțarea tuturor dosarelor 

eligibile din cele 44.000 de solicitări ale românilor depuse în cadrul programului Casa 

Verde Fotovoltaice 

 300 de milioane de lei vor fi investite în relansarea programului Casa Verde 

Fotovoltaice 2022. În total, bugetul alocat permite instalarea a aproximativ 60.000 de 

sisteme fotovoltaice în România.  

 Românii care locuiesc în zonele vulnerabile la atacurile carnivorelor mari pot 

beneficia de finanțare prin AFM pentru achiziția și montarea de sisteme de protecție. 

Bugetul programului din 2022 este de 70 de milioane lei. 

 Românii vor primi 3.000 de lei pentru casarea autovehiculelor mai vechi de 15 ani. 

Programul va fi lansat în premieră anul acesta cu o alocare de 50 de milioane de lei.  

 Orașele din România vor avea mai multe parcuri. Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor va finanța, prin AFM, un nou program de extindere a spațiilor verzi din 

orașe. Bugetul pregătit pentru noile parcuri este de 50 de milioane de lei.  

 1,825 de miliarde de lei vor fi alocate pentru conectarea familiilor din România cu 

venituri mici la rețelele de alimentare cu apă potabilă și canalizare (825 milioane de 

lei prin PNRR) și 1 mld de lei pentru relansarea programului Apă- Canal prin care vor 

fi construite stații de epurare tratare a apei precum și rețele noi de alimentare cu apă 

și canalizare în localități.  

 

PĂDURI  
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A fost operaționalizat SUMAL.2, se lucrează la dezvoltarea cu camere video și imagini 

satelitare.  

Au fost crescute amenzile și a fost interzis transportul lemnului din pădure pe timp de 

noapte. 

 

1. 456 de euro / an/ ha timp de 20 de ani pentru proprietarii români de terenuri care 

decid transformarea acestora în păduri. Prima de sechestrare forestieră este o măsură 

prin care se stimulează transformarea cât mai multor terenuri din România în viitoare 

păduri.   

2. Primele 100 de milioane de euro pe domeniul păduri au fost aprobate de Comisia 

Europeană printr-o schemă de ajutor de stat pentru împădurirea terenurilor deteriorate, 

afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile. Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor a finalizat ghidurile de finanțare, acestea fiind puse în 

dezbatere publică. Sprijinul va fi sub forma unor granturi directe pentru proprietarii de 

păduri privați și publici precum și asociațiile acestora.  

3. 200 de milioane de lei vor ajunge în păduri noi finanțate prin AFM.  

4. A fost interzisă prin lege arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, 

stufului, stufărișurilor sau vegetației ierboase. Pentru astfel de fapte amenzile se ridică 

la valori cuprinse între 7000 - 15.000 lei pentru persoane fizice și 50.000 - 100.000 pentru 

persoanele juridice.  

5. A început elaborarea Strategiei Forestiere Naționale 2030 și a studiului privind 

provocările determinate de transpunerea în sectorul silvic din România a strategiei 

forestiere a UE. Documentele strategice sunt asumate și finanțate prin PNRR  cu suma 

1,227 de milioane de lei.  

6. România a ajuns la 70.069 de ha de păduri virgine și cvasi-virgine după ce au fost 

adăugate alte 7400 de ha în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasi-virgine.  

7. MMAP urmărește  creșterea nivelului de nonintervenție în parcurile naționale și 

naturale, până la nivelul minim de 75%, conform recomandărilor Uniunii Europene 

și IUCN.  

Astfel, prima arie protejată care beneficiază de creșterea suprafețelor strict protejate este 

Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Acesta este unul dintre cele 13 parcuri naționale 

ale României, unde se suprapun aproape toate tipurile de arii protejate pe care le are 

România, având o valoare inestimabilă UNESCO. 

 

DEȘEURI  

1. România va avea un sistem de garanție returnare prin care orice român care 

returnează ambalajele produselor în supermarket-uri va primi garanția. A fost 



                       GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

înființată compania care va administra Sistemul de Garanție-Returnare și s-a intrat 

în linie dreaptă cu operaționalizarea. 

2. România a interzis punerea pe piață a plasticului de unică folosință în cazul 

produselor precum: farfuriile, furculițele sau pahare din plastic pentru băuturi. Prin 

această măsură a fost transpusă directiva single-use plastic (SUP).  

3. Îngroparea și incendierea deșeurilor au devenit infracțiuni și sunt  pedepsite 

cu închisoarea de la 3 la 5 ani. De asemenea, sancțiunile pentru abandonarea 

deșeurilor au fost majorate la 10.000-20.000 lei pentru persoane fizice și de la 

50.000 la 70.000 lei pentru persoane juridice.  

4. Deșeurile sau mărfurile second-hand din alte state vor intra în România doar 

prin 15 puncte de trecere a frontierei. Măsura a fost instituită pentru a stabili o 

mai bună trasabilitate a deșeurilor de la graniță până în punctele de reciclare.  

 

NUMERE VERZI PENTRU CEI CARE CIRCULA CU EMISII ZERO 

1. Se introduc în România numerele de înmatriculare verzi pentru mașini pur 

electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Decizia a fost luată prin Ordin comun 

al ministrului afacerilor interne, viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și 

ministrului mediului, apelor și pădurilor, pe 28 aprilie. Decizia va intra în vigoare la 60 

de zile de la publicarea acestuia în MO (28 aprilie).  

 

CALITATE AER  

19 noi analizoare de particule vor fi montate anul acesta în aglomerarea București-Ilfov, 

ridicând astfel la 30 numărul punctelor oficiale de măsurare a calității aerului din 

București. Prima stație a fost montată la sfârșitul lunii aprilie în fața MMAP. 

Va fi lansată o aplicație pentru telefonul mobil care să permită utilizatorilor accesul la 

informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări. 

 

DOMENIUL APE 

Au fost instalate primele sisteme de captare a deșeurilor plutitoare pe râurile României. 

A fost finalizat portalul inundatii.ro, prima platformă de educare pe inundații. Brandul 

inundatii.ro a fost premiat cu medalia de bronz la concursul internațional TRANSFORM 

AWARDS Europe. 

Au fost lansate în consultare publică două ghiduri de finanțare: 

- primul ghid de finanțare are în vedere extinderea sistemelor de apă și canalizare în 

aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți; 

- al doilea ghid vizează investiții în colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 

2.000 de locuitori echivalenți din arii naturale protejate.  
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În cazul celei de-a doua investiții - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 

2000 de locuitori echivalenți din arii naturale protejate - activitățile finanțate sunt:  

înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate; 

înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor 

uzate; înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate; înființarea sistemelor 

de distribuție a alimentării cu apă.  

Solicitanții pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și asociațiile acestora (ADI), 

Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă/apă uzată, Operatorii locali și Parteneriate 

între tipurile de solicitanți menționați anterior.  Ca și în cazul primei investiții, rata de 

finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Alocarea 

financiară totală este de 260.000.000 Euro. 

 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

A fost înființată structura care va implementa proiectele PNRR gestionate de 

MMAP: Direcția Generală PNRR. 

MMAP va gestiona 4 componente: 

1) Managementul apei,  cu un buget de 1,462 miliarde de euro 

2) Păduri și protecția biodiversității, cu un buget de 1,173 miliarde de euro 

3) Managementul deșeurilor, cu un buget de 1,239 miliarde de euro 

4) Digitalizare în domeniul mediului, cu un buget de 51 milioane de euro. 

 

 

 

 

 

 

 


