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Parlamentul Romaniei

Hotararea nr. 1/2020 pentru acordarea increderii Guvernului
Publicata in MOR 208/14.03.2020

Avand in vedere dezbaterile care au avut loc in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 14 martie 2020 asupra Programului de guvernare
si intregii liste a Guvernului, prezentate de catre domnul Ludovic Orban, candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru,
in conformitate cu rezultatul votului consemnat in procesul-verbal din data de 14 martie 2020,
in temeiul art. 103 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata,
Parlamentul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. (1) Se acorda incredere Guvernului, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, pentru realizarea Programului de guvernare prevazut in anexa nr. 2.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 14 martie 2020.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION-MARCEL CIOLACU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
TITUS CORLATEAN

Nr. 1 / Bucuresti, 14.03. 2020

ANEXA Nr. 1
LISTA Guvernului Romaniei
1. Ludovic Orban - prim-ministru;
2. Raluca Turcan - viceprim-ministru;
3. Vasile-Florin Citu - ministrul finantelor publice;
4. Marcel Ion Vela - ministrul afacerilor interne;
5. Bogdan Lucian Aurescu - ministrul afacerilor externe;
6. Marian Catalin Predoiu - ministrul justitiei;
7. Nicolae-Ionel Ciuca - ministrul apararii nationale;
8. Virgil-Daniel Popescu - ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri;
9. Lucian Nicolae Bode - ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor;
10. Nechita-Adrian Oros - ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
11. Costel Alexe - ministrul mediului, apelor si padurilor;
12. Ion Stefan - ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei;
13. Ioan Marcel Bolos - ministrul fondurilor europene;
14. Victor Sebastian Costache - ministrul sanatatii;
15. Cristina Monica Anisie - ministrul educatiei si cercetarii;
16. Bogdan Gheorghiu - ministrul culturii;
17. Marian Ionut Stroe - ministrul tineretului si sportului;
18. Victoria Violeta Alexandru - ministrul muncii si protectiei sociale.
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ANEXA Nr. 2
Programul de guvernare din 14.03.2020
In vigoare de la 14.03.2020

Preambul
Situatia politica dificila cu care Romania se confrunta astazi impune promovarea unui program
de guvernare cu obiective pe termen scurt, care sa pregateasca reformele necesare pentru
modernizarea Romaniei in spirit european.
Obiectivele propuse urmaresc in principal:
- organizarea si desfasurarea corecta a alegerilor politice programate in 2020, continuarea
dezbaterilor publice privind legile Justitiei pentru corectarea lor in acord cu recomandarile
institutiilor europene;
- refacerea capacitatii administrative si a increderii cetatenilor in institutiile statului prin
reasezarea structurilor de guvernare centrala si locala pe principiile eficientei institutionale si meritocratiei administrative;
- tranzitia de la modelul economic bazat pe cresterea consumului, fara asigurarea investitiilor necesare sustenabilitatii cheltuielilor publice, la un model economic
care sa stimuleze dezvoltarea economica bazata pe investitii si pe cresterea competitivitatii si productivitatii, avand ca obiectiv prioritar diminuarea
dezechilibrelor economice.
Din aceasta perspectiva, Partidul National Liberal va continua, in perioada urmatoare, sa adopte masuri de corectare a derapajelor inregistrate in guvernarea
Partidului Social Democrat si pentru reorientarea politicilor publice catre o abordare durabila in care cresterea economica sa creeze bunastare.
Politici sectoriale
I. Justitie, drepturi si libertati cetatenesti
Obiectivele programului guvernamental in domeniul justitiei sunt stabilite plecand de la competentele legale ale Ministerului Justitiei, tinand cont de durata
maxima a mandatului prezentului Guvern PNL, pana la alegerile generale anticipate sau la termen din 2020, de nevoile imediate ale sistemului judiciar si Justitiei
in ansamblu si resursele financiare aflate la dispozitia ministerului, evolutiile institutionale si salariale din interiorul sistemului judiciar, recomandarile si
obiectivele din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei, precum si obiectivele Romaniei exprimate de ministrul justitiei in cadrul
Consiliului JAI din ianuarie 2020, desfasurat la Zagreb, odata cu preluarea Presedintiei croate a Consiliului.
Obiective specifice
1. Buna functionare a justitiei. Conditii logistice. Resurse umane. Sustinere bugetara
In anii precedenti, Romania s-a concentrat cu predilectie pe constructia unui cadru normativ aplicabil justitiei. Din nefericire, acest cadru normativ a fost serios
deteriorat prin actiunea guvernului PSD si reparatiile se impun a fi realizate in conditii de transparenta si dialog.
Dar este la fel de important ca in acest moment actiunea in domeniul justitiei sa se concentreze pe conditiile logistice si pe pregatirea profesionala si moralpsihologica a magistratilor si a personalului de specialitate (grefieri, arhivari etc.), pe specializarea lor. Primul deziderat, conditiile logistice, intra in atributiile
Guvernului, al doilea, pregatirea si specializarea magistratilor, in responsabilitatea CSM.
Conditiile logistice adecvate contribuie direct la un act de justitie de calitate. De aceea, ministerul se va concentra pe eficientizarea si accelerarea tuturor
lucrarilor aflate in curs pentru repararea si refacerea sediilor de instante si parchete si constructia de noi sedii de instante si parchete. Cheltuirea fondurilor
bugetare sau extrabugetare nerambursabile trebuie sa se realizeze cu eficienta si cumpatare, iar furnizorii de lucrari si servicii pentru efectuarea acestor lucrari,
ordonatorii secundari si tertiari, trebuie sa se alinieze disciplinei contractuale si sa respecte termenii procedurali pentru desfasurarea licitatiilor, incheierea,
executarea si controlul executarii intocmai a contractelor incheiate.
Guvernul PNL va continua proiectul "Centrul Judiciar" ("Cartierul Justitiei"), care presupune gruparea tuturor institutiilor de justitie din Capitala intr-un singur
areal imobiliar si va continua proiectele de infrastructura judiciara in curs.
O alta prioritate este actualizarea si repararea deficientelor programului "Ecris" si trecerea la pregatirea digitalizarii in sistemul judiciar. Introducerea treptata,
prin programe-pilot, a dosarului electronic ar putea fi un sprijin pentru justitiabili, magistrati si profesiile juridice.
Personalul alocat desfasurarii actului de justitie trebuie sa fie suficient pentru ca acesta sa se desfasoare cu costuri si in termene rezonabile, atat pentru justitiabil,
cat si pentru stat, pe baza asezarii unor competente ale instantelor si parchetelor care sa asigure o incarcatura echilibrata si scaderea volumului de dosare pe
fiecare magistrat si grefier. Ministerul va continua demersurile pentru completarea schemelor de personal si extinderea celor existente, asa cum a facut in lunile
ianuarie si februarie ale anului 2020 in cazul ICCJ si Ministerului Public.
2. Buna functionare a justitiei. Cadru legislativ
Cadrul legislativ consacrat justitiei se impune ajustat, in raport cu evolutiile sociale, practicii judiciare si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei. Din
pacate, aceasta necesitate a fost folosita drept pretext pentru modificari care au slabit independenta Justitiei si capacitatea organelor de urmarire penala de a
derula anchete, unele modificari creand reale amenintari la siguranta cetatenilor (recursul compensatoriu) prin aplicarea lor defectuoasa si dezorganizata.
Guvernul considera ca relansarea unui proces de modificare a codurilor penale trebuie
sa intruneasca cateva conditii esentiale: a) sa plece de la un proiect coerent si unitar
elaborat de o comisie de specialisti in domeniu sub coordonarea Ministerului Justitiei, la
care reprezentantii CSM si ai organizatiilor profesionale ale magistratilor, precum si ai
profesiilor juridice sa participe cu statut de membru; b) sa fie precedat de o dezbatere
larga si incluziva cu societatea civila si profesiile juridice, atat in primele etape ale
redactarii proiectului, cat si inainte de sesizarea Parlamentului si pe parcursul dezbaterii
in Parlament in cadrul comisiilor juridice ale celor doua Camere; c) sa aiba la dispozitie
inclusiv avize consultative prealabile ale Comisiei de la Venetia.
Guvernul va initia, prin Ministerul Justitiei, un dialog permanent in acest sens cu CSM,
asociatiile profesionale, profesiile juridice si nu in ultimul rand cu comisiile juridice din
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Parlament, COM si Comisia de la Venetia, pentru identificarea unor solutii care sa intruneasca votul majoritatii parlamentarilor si sa poata fi adoptate de
Parlament.
Guvernul va urmari rezolvarea acestor vulnerabilitati in litera, dar si spiritul rezultatului Referendumului asupra Justitiei desfasurat la initiativa Presedintelui
Romaniei.
3. Politica penala. Crima organizata, traficul de persoane. Coruptia
Principalul drept fundamental este dreptul la viata si integritate fizica. Statistici si cazuri
dramatice recente au demonstrat ca gruparile de crima organizata vizeaza traficul de
persoane intr-o maniera agresiva, cu efecte tragice asupra multor familii. Guvernul PNL
considera acest lucru intolerabil si va reactiona metodic, planificat si dur, alocand in acest
sens resursele necesare Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism.
Gruparile de crima organizata, "clanurile de interlopi", "mafiile" de tot felul, de la cele care
practica rapirile si traficul de persoane sau de organe la cele economice, de la "mafia"
drogurilor la "mafia" lemnului sau "mafia" tigarilor de contrabanda, vor primi din partea
Guvernului un raspuns pe masura, in raport cu riscurile semnificative pe care le genereaza.
In ciuda eforturilor depuse, coruptia ramane un fenomen real care afecteaza cetatenii prin
efectele sale atat in sfera institutiilor publice, cat si in raporturile private, economice.
Guvernul Romaniei va actiona ferm pentru combaterea coruptiei, ca parte a efortului integrat al tuturor guvernelor statelor membre UE de combatere a coruptiei
pe intreg teritoriul UE, inclusiv, deci, a coruptiei transfrontaliere.
Politica penala va include principiul preventiei, al recuperarii prejudiciilor, al mijloacelor alternative de pedeapsa, al mijloacelor moderne in cazurile de masuri
preventive (bratari electronice), al pedepselor disuasive pentru cazurile de coruptie.
In acest efort, dimensiunea preventiva din Strategia nationala anticoruptie are un rol esential, iar Guvernul va concentra actiunea sa pe aspectul preventiei in
institutiile guvernamentale.
In egala masura, Guvernul PNL va accentua principiul recuperarii prejudiciilor, in aplicarea caruia Ministerul Finantelor, prin institutiile din subordine, si Ministerul
Justitiei, prin Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor provenite din Infractiuni (ANABI), au un rol-cheie, ce ar putea fi extins, in special in privinta ANABI.
Deja, in aceste directii, Ministerul Justitiei a luat cateva masuri in intervalul noiembrie 2019-februarie 2020.
Astfel, ministrul justitiei a adresat procurorului general interimar o indrumare, in temeiul art. 69 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, pentru ca Ministerul Public sa
abordeze structurat, planificat, energic si competent crima organizata, traficul de persoane, de droguri, infractiunile cu violenta, infractiunile la regimul silvic.
Ministrul justitiei a desfasurat, de asemenea, trei intalniri cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti si numeroase alte intalniri cu alti ambasadori
din state membre UE in vederea dezvoltarii cooperarii judiciare internationale care vizeaza traficul de minori, traficul de droguri, coruptia internationala si
recuperarea prejudiciilor.
Ministerul Justitiei va dezvolta aceste demersuri, consolidat, sistematic, cu concentrarea pe masuri concrete si rezultate palpabile, in scopul protejarii cetatenilor
de crima organizata.
Ministerul Justitiei a actionat cu rezultat concret pentru crearea cadrului legislativ pentru infiintarea Fondului National pentru Prevenirea Criminalitatii. Sumele
colectate in cadrul Fondului National pentru Prevenirea Criminalitatii vor fi utilizate pentru asistenta acordata victimelor infractiunilor, prevenirea criminalitatii,
dar si pentru implementarea de activitati si proiecte care au ca obiectiv educatia juridica. In acest scop, anual sumele din Fondul National pentru Prevenirea
Criminalitatii se aloca astfel: 20% pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii, 20% pentru Ministerul Sanatatii, 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne, 15% pentru
Ministerul Public, 15% pentru Ministerul Justitiei, 15% pentru ANABI in vederea finantarii nerambursabile a proiectelor propuse.
Guvernul va sprijini constant activitatea Directiei Nationale Anticoruptie, alocand resursele logistice, financiare si de resurse umane necesare.
4. Politica penitenciara
Guvernul considera luarea unor masuri urgente pentru rezolvarea problemei conditiilor de detentie si, corelat, limitarea riscului condamnarilor Romaniei la
CEDO din cauza conditiilor de detentie.
Deja, in acest domeniu, Ministerul Justitiei a avut interventii salutare si a relansat programul de actiuni aprobat, mult ramas in urma in anii 2016-2019.
Astfel, Ministerul Justitiei a desfasurat la nivel de ministru o misiune diplomatica la Consiliul Europei, Grefa Curtii Europene pentru Drepturile Omului - Serviciul
de executari al CEDO, pentru a prezenta pozitia Guvernului Romaniei in problema abrogarii recursului compensatoriu si problematica condamnarilor la CEDO
pentru conditiile de detentie. Dupa mai multe ore de dezbateri intense, in urma pozitiei si argumentelor prezentate, Comitetul de Ministri a hotarat sa amane
emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa emita in locul acesteia o decizie de recomandare. Noi discutii sunt planificate la
Strasbourg in perioada 3-5 martie 2020.
La nivelul penitenciarelor Ministerul Justitiei a luat o serie de masuri care sa duca la imbunatatirea
conditiilor de detentie: continuarea lucrarilor la infrastructura fizica si stabilirea unor termene
realiste in indeplinirea obiectivelor de investitii; au fost demarate procedurile pentru redistribuirea
detinutilor si echilibrarea gradului de ocupare intre penitenciare.
In data de 12 decembrie 2019 a fost pusa in dezbatere publica Strategia nationala de reintegrare
sociala a persoanelor private de libertate, 2020-2024.
De asemenea, Guvernul a aprobat, in decembrie 2019, un Memorandum pentru finantarea
suplimentarii in 2020 cu 615 posturi a Directiei de Probatiune, iar in februarie 2020, Ministerul
Justitiei a scos deja la concurs o buna parte din aceste posturi. Astfel, capacitatea sistemului de
probatiune va fi adusa treptat la nivelul cerut de aplicarea legislatiei penale.
Ministerul Justitiei va mentine un dialog constant atat la nivel politic, cat si la nivel tehnic, cu
reprezentantii Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, Serviciul de executari al CEDO, Grefa
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CEDO si Presedintia CEDO. Au fost recent incheiate noi runde ale acestei consultari desfasurate in data de 7.02.2020 la sediul Ministerului Justitiei.
Singura masura care poate rezolva semnificativ problema imbunatatirii conditiilor din
penitenciare este extinderea capacitatii de detentie.
Guvernul a aprobat proiecte de lege in acest sens, pentru aprobarea unor acorduri-cadru de
finantare externa nerambursabila.
Realizarea programului de asistenta oferit prin Mecanismul Financiar Norvegian (prin care este
avuta in vedere crearea a 1.400 de locuri noi de cazare, in valoare estimata de 21.007.300,00
euro si 100 de locuri de cazare modernizate, in valoare estimata de 1.040.193,00 euro),
alocarea de fonduri de la bugetul de stat (efortul pentru perioada 2020-2025 pe bugetul de stat
este estimat la 100.340.995,0 euro, in vederea crearii a 4.725 de locuri noi de cazare si
modernizarea a 969 de locuri de cazare), precum si obtinerea unui imprumut de la o institutie
financiara internationala pentru construirea a doua noi penitenciare (in valoare de 177.000.000
euro), obiective in curs de realizare, vor contribui la rezolvarea pe termen lung a capacitatii de
detentie.
Personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se va bucura de un statut si dotari
logistice adecvate pentru indeplinirea misiunilor sale. Guvernul a aprobat recent o ordonanta
de urgenta pentru modificarea legii privind statutul politistului din penitenciare, adoptata in
aplicarea unei decizii a CCR, care va permite consolidarea acestui statut si a aparatului
Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
5. Calitatea legislatiei. Educatia juridica
Ministerul Justitiei va initia dezvoltarea, in limita competentelor sale, de programe de raspandire a cunoasterii legislatiei si apropiere a Justitiei de cetateni si va
invita CSM, asociatiile profesionale si societatea civila la o cooperare institutionala pentru a dezvolta astfel de programe comune.
Ministerul Justitiei va incuraja desfasurarea de programe de pregatire profesionala axate pe dobandirea unui limbaj adecvat, dar in acelasi timp simplificat privind
actul de justitie, bazat pe acuratetea termenilor de specialitate, actul de justitie fiind deopotriva unul de dreptate, dar si de educatie civica si cultura, care trebuie
sa ajunga la mintea si sufletul cetatenilor printr-un limbaj accesibil.
Cunoasterea legii si construirea unei mentalitati de respect a regulii de drept reprezinta nu numai un demers civic si cultural, ci si de preventie pe termen lung
cu costuri mici.
6. MCV
Guvernul PNL va continua sa actioneze in directia realizarii obiectivelor MCV si a ridicarii sale pe baza unei cooperari pe care o doreste si o solicita fara echivoc
loiala si onesta din partea COM si a tuturor statelor membre. Guvernul este constient de marja mica de manevra pe care o are in acest sens, date fiind durata
mandatului pana la alegerile generale din 2020 si voturile de care ar putea dispune in Parlament. De aceea, va actiona constant, atat pe fondul problemelor, cat
si diplomatic, pentru a construi premisele unei decizii pozitive pentru Romania.
Deja, in perioada decembrie 2019-februarie 2020, Ministerul Justitiei a abordat doua recomandari exprese importante din Raportul MCV, consolidarea
Ministerului Public prin ocuparea locurilor de conducere vacante ale acestuia si desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie ("SIIJ").
Ministerul Justitiei a lansat un proces transparent pentru selectarea candidatilor pentru functiile de procurori de rang inalt, fara precedent. Pe parcursul a trei
saptamani au fost desfasurate interviuri transmise online pe pagina de internet a ministerului. In paralel, au fost analizate dosarele de candidatura, sute de
pagini de lucrari depuse de candidati, alaturi de planurile de management si documentatia privind studiile, capacitatea profesionala etc. Ministrul justitiei a fost
ajutat in desfasurarea interviurilor, analiza raspunsurilor, a profilurilor profesionale, manageriale si psihologice ale candidatilor de o comisie de interviu care a
cuprins si reprezentanti din afara ministerului, din partea CSM, INM si ASE. La capatul acestui demers, in temeiul legii, ministrul justitiei si-a finalizat propria
evaluare si a luat decizia de propunere a unui numar de candidati pentru un numar de functii de rang inalt din cadrul Ministerului Public, transmitand aceste
propuneri formulate catre CSM - Sectia pentru procurori pentru avizul consultativ al acestui for.
In ceea ce priveste SIIJ, Ministerul Justitiei a avut mai intai consultari informale in cadrul CSM, apoi a lansat un proces de consultare a magistratilor din instante
si parchete. Pe baza acestora, precum si plecand de la propria analiza a modului de constructie institutionala a SIIJ, a rezultatelor activitatii acesteia, a statisticilor
si a efectelor induse de crearea SIIJ, Ministerul Justitiei a propus Guvernului desfiintarea SIIJ, pozitie aprobata de Guvern printr-un Memorandum adoptat in luna
decembrie 2019.
Ulterior, Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de lege privind desfiintarea SIIJ si l-a transmis CSM pentru avizul sau consultativ.
7. Consiliul JAI
Ministerul Justitiei va avea o atitudine proactiva in cadrul Consiliului JAI, orientata spre consolidarea statului de drept si a Spatiului de securitate, justitie si
libertate in UE, cu exprimarea si integrarea intereselor noastre nationale.
In cadrul Consiliului JAI de la Zagreb, Croatia, desfasurat in luna ianuarie 2020, ministrul justitiei a subliniat sprijinul Romaniei pentru crearea unui mecanism
european de evaluare a statului de drept in toate tarile membre UE, cu eliminarea paralelismelor in evaluare, acolo unde exista si alte forme sau instrumente
de monitorizare sau evaluare in domeniul Justitiei.
De asemenea, ministrul justitiei a exprimat sprijinul Romaniei pentru crearea Parchetului
European, subliniind faptul ca raspunsul celorlalte state membre ale UE cu privire la acest
obiectiv reprezinta un test al disponibilitatii acestora pentru asigurarea acelorasi standarde de
integritate si anticoruptie in toate tarile Uniunii si pentru protectia intereselor financiare ale
UE.
Masuri propuse pe termen scurt:
1. Finalizarea proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ, in urma unei dezbateri cu
reprezentantii magistratilor, CSM, ai asociatiilor profesionale, ONG-urilor si cu reprezentantii
Parlamentului
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2. Constituirea a doua grupuri de lucru extinse pentru modificarea Legilor justitiei si a Codurilor penale. Acestea vor fi alcatuite din reprezentanti ai Ministerului
Justitiei, alaturi de care vor fi invitati reprezentanti ai Consiliului Superior al Magistraturii, asociatiilor de magistrati, societatii civile, Facultatilor de drept si ai
Parlamentului, care sa analizeze si sa evalueze impactul modificarilor legilor justitiei si ale codurilor penale
3. Implementarea programului de asistenta oferit prin Mecanismul Financiar Norvegian (prin care
este avuta in vedere crearea a 1.400 de locuri noi de cazare, in valoare estimata de 21.007.300,00
euro si 100 de locuri de cazare modernizate, in valoare estimata de 1.040.193,00 euro), alocarea
de fonduri de la bugetul de stat (efortul pentru perioada 2020-2025 pe bugetul de stat este estimat
la 100.340.995,0 euro, in vederea crearii a 4.725 de locuri noi de cazare si modernizarea a 969 de
locuri de cazare), precum si obtinerea unui imprumut de la o institutie financiara internationala
pentru construirea a doua noi penitenciare (in valoare de 177.000.000 euro)
4. Elaborarea unui alt act normativ complex care sa instituie masuri de coroborare a dispozitiilor
Regulamentului EPO cu normele interne. Exista un grup de lucru interinstitutional care a analizat
problematica la MJ cu reprezentanti ai PICCJ, DNA, DIICOT, CSM, DLAF. Proiectul de Lege privind
stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului
din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce
priveste instituirea Parchetului European (EPPO) este in faza finala de redactare la nivel tehnic,
intentionam sa il supunem dezbaterii publice.
5. Masuri privind modernizarea sistemului judiciar, initierea digitalizarii si informatizarii administratiei Ministerului Justitiei
6. Initierea masurilor pentru realizarea in cadrul Ministerului Justitiei a unui registru al sanctiunilor existente in Romania
7. Masuri pentru corelarea simplificarii legislatiei cu masuri antifrauda si sistematizare legislative
8. Initierea (alaturi de MAI) a unui proiect-pilot pentru monitorizarea persoanelor supuse unui ordin de protectie emis pentru cazuri de violenta in familie
9. Sprijinirea proiectului de lege aflat in dezbaterea Parlamentului privind statutul grefierilor
10. Initierea, alaturi de MAI si Ministerul Educatiei, a unei campanii de comunicare publica pentru constientizarea pericolului consumului de droguri si stoparea
acestuia in scoli
II. Ordine publica si siguranta cetateanului
Cresterea increderii populatiei in institutiile din domeniul ordine publica si siguranta cetateanului impune continuarea unor masuri de eficientizare si
modernizare a Ministerului Afacerilor Interne. In acest context sunt necesare masuri de reforma privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, tinand
cont de viziunea liberala care garanteaza drepturile cetateanului. In acelasi timp, trebuie adoptate solutii de reorganizare a Politiei Romane pentru a consolida
structurile operative implicate in lupta impotriva infractionalitatii, a retelelor de trafic de persoane si droguri, contrabanda si criminalitate organizata.
Masuri care pot fi operationalizate pe termen scurt:
1. Eficientizarea activitatii MAI si a structurilor din subordine in raport cu rezultatele evaluarii si auditului privind activitatea din ultimii ani
2. Imbunatatirea activitatilor Jandarmeriei Romane si ale Politiei Romane astfel incat acestea sa fie construite pe criterii de competenta si apreciate ca institutii
aflate in mod real in slujba cetateanului
3. Elaborarea proiectului de revizuire a reglementarilor din statutul politistului, in special cu privire la ghidul carierei si regimul disciplinar, urmarindu-se printre
altele:
-

introducerea unei limite a mandatelor in functii de conducere pentru sefii de inspectorate judetene, politie municipala, oraseneasca, pentru directorii de directii;

-

aplicarea principiului mobilitatii pentru personalul cu functii de conducere si executie in raport cu situatia operativa;

-

compatibilizarea reglementarilor privind regimul disciplinar al politistilor cu cel al militarilor.

4. Adoptarea unei noi viziuni in materia resurselor umane la nivelul MAI, care sa vizeze:
-

demararea organizarii concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor de conducere la toate nivelurile si in toate structurile MAI in vederea asigurarii stabilitatii
managementului acestora;

-

initierea unor masuri pentru diminuarea deficitului de personal la nivelul MAI, prin metode precum:

-

organizarea examenelor/concursurilor de trecere a agentilor de politie in corpul ofiterilor;

-

reincadrarea personalului pensionat care doreste sa revina in sistem;

-

asigurarea in permanenta a echilibrului de resursa umana intre personalul care iese si cel care intra in sistem;

-

incadrarea unor functii de specialisti cu personal din sursa externa;

-

regandirea programelor de pregatire la nivelul scolilor de subofiteri/agenti de politie, respectiv a Academiei de Politie, astfel incat viitorii angajati ai MAI sa faca fata
noilor realitati din societatea romaneasca, mai ales in ceea ce priveste prevenirea si combaterea criminalitatii;

-

dezvoltarea programelor si perfectionarea metodelor de pregatire teoretica si practica a angajatilor MAI;

-

diversificarea problematicii de pregatire, in cadrul cursurilor dedicate domeniului "Comunicare publica", pentru o mai buna gestionare a situatiilor de criza.

5. Corelarea numarului personalului angajat cu necesitatile operative din cadrul
Jandarmeriei Romane si al Politiei Romane; cresterea numarului de politisti prezenti in
strada si redefinirea atributiilor politistului de proximitate, astfel incat sa revina la rolul
initial, acela de cunoastere in detaliu a zonei arondate
6. Intarirea capacitatii operationale a structurilor cu atributii in domeniul combaterii
criminalitatii organizate, traficului de persoane, traficului de droguri, precum si a
infractiunilor comise cu violenta
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7. Sustinerea procesului de consolidare a autoritatii politistului aflat in misiune in vederea limitarii cazurilor de ultraj sau de politisti ucisi la datorie; cresterea
gradului de dotare si echipare a politistilor, in special a celor care asigura interventia pentru protejarea cetateanului si a patrimoniului
8. Facilitarea interventiilor pentru protejarea vietii si a integritatii fizice a
cetateanului prin eliminarea barierelor birocratice inutile din managementul
operativ
9. Eliminarea suprapunerilor de competente intre institutiile si structurile din
subordinea ministerului
10. Intarirea colaborarii cu structurile europene in materia controlului si diminuarii
fenomenului infractional, al mentinerii si restabilirii ordinii publice
11. Aplicarea unor programe de colaborare cu MEC si MLPDA, in vederea cresterii
sigurantei in spatiile scolare sau adiacente acestora; sporirea activitatilor care au
ca public-tinta copiii, tinerii sau alte categorii vulnerabile pentru reducerea riscului
ca acestea sa devina victime sau implicarii in activitati ilicite ori care pot avea un
impact negativ asupra sanatatii sau integritatii lor
12. Pregatirea initiativelor legislative privind imbunatatirea reglementarilor si a
colaborarii structurilor MAI cu Garda Forestiera in vederea stoparii infractiunilor silvice
13. Adoptarea de masuri pentru modernizarea punctelor de control a trecerii frontierei in zonele cu trafic ridicat terestru si aerian, precum si cresterea capacitatii
Politiei de Frontiera de a reactiona la fluxul de migratie
14. Imbunatatirea serviciilor oferite catre cetateni de structurile MAI in domeniile documentelor de identitate, de calatorie sau in ceea ce priveste atributiile
Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor
15. Elaborarea unui studiu comparativ in vederea armonizarii cadrului legislativ cu incidenta in situatiile de urgenta in acord cu cerintele europene si nevoile
crescande ale societatii
16. Continuarea si imbunatatirea dotarilor la nivelul structurilor cu atributii in situatii de urgenta prin eficienta utilizare a fondurilor europene
17. Imbunatatirea sistemului de monitorizare a situatiilor de urgenta si de coordonare/conducere a interventiei si initierea demersurilor pentru imbunatatirea
cadrului legislativ cu incidenta in situatiile de urgenta in acord cu cerintele europene si nevoile crescande ale societatii
18. Dezvoltarea componentei aeriene pentru interventia in situatii de urgenta:
- operationalizarea de noi puncte de operare aeriana in zonele montane neacoperite la nivel national in raport cu autonomia aparatelor de zbor (nord-vest,
nord-est, sud-vest) si marirea flotei de elicoptere prin implementarea programelor cu finantare europeana;
- demararea unui program de finantare guvernamentala prin autoritatile locale pentru infiintarea de heliporturi in parteneriat MLPDA cu IGAV (Inspectoratul
General de Aviatie din cadrul MAI) asigurandu-se interventiile pe timp de noapte in cat mai multe locatii.
19. Extinderea sistemelor alternative de alarmare, instiintare, avertizare a populatiei si de informare sistemica transparenta a deciziilor eficiente si sigure,
dezvoltarea instrumentelor care asigura gasirea si salvarea persoanelor aflate in stare de dificultate sau pericol (precum persoanele disparute);
-

sustinerea demersurilor legislative de eficientizare a sistemului "Alerta disparitie/rapire copil";

-

initierea procesului de modernizare a sistemului de pastrare si protectie a arhivelor create in administratia publica prin pilotarea si extinderea unor depozite
centrale/teritoriale de arhiva in scopul degrevarii institutiilor publice de a stoca documente ce nu mai servesc activitatilor curente; intarirea rolului statului in acest
domeniu prin intermediul institutiei sale specializate concomitent cu incurajarea eforturilor pentru realizarea arhivelor electronice.

20. Implicarea activa in realizarea dezideratelor UE si NATO privind acordarea de asistenta tehnica statelor aflate in dificultate si participarea in structurile de
urgenta euroatlantice
III. Administratia publica
Obiectivele principale ale Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei vizeaza sprijinirea dezvoltarii comunitatilor locale prin programe finantate
din bugetul national si din fonduri europene, intarirea capacitatii administrative a autoritatilor locale si profesionalizarea functiei publice la nivel central si local.
Masuri pentru cresterea eficientei institutionale la nivel central:
1. Continuarea procesului de transparentizare si digitalizare la nivelul tuturor institutiilor subordonate sau in coordonarea MLPDA - ANL, ISC, ANRSC, ANFP
2. Finalizarea procesului de reorganizare a MLPDA prin reducerea cu 30% a functiilor politice, cu 30% a functiilor de conducere si cu 25% a personalului de
executie
3. Demararea reformei managementului resurselor umane din administratia publica prin:
-

clarificarea si consolidarea rolului si mandatului ANFP, precum si a capacitatii sale tehnice;
stabilirea unui sistem radical imbunatatit de recrutare, evaluare, promovare si salarizare bazat
exclusiv pe merit si care sa elimine arbitrarul politic in numirile in functii publice;
clarificarea parcursului de cariera a functionarilor publici din punctul de vedere al instruirii si
perfectionarii, adaptat cerintelor actuale ale administratiei publice.
4. Initierea dezbaterii asupra reformei structurii, functiilor si a managementului la nivelul
administratiei publice centrale si imbunatatirea radicala a modului de legiferare prin:
clarificarea si stabilitatea mandatelor si a functiilor, imbunatatirea sistemului de planificare strategica
si de bugetare multianuala pe baza de performanta;
cresterea capacitatii administratiei publice centrale de a imbunatati continuu procesele si standardele
de calitate, pentru a inlesni furnizarea de servicii publice de calitate, accesibile, conform nevoilor cetatenilor;
imbunatatirea sistemului de fundamentare, adoptare si implementare a politicilor publice

Masuri la nivelul administratiei publice locale:
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1. Continuarea PNDL prin armonizarea cu alte programe de investitii, oprirea risipei banului public si finantarea, in mod transparent, doar a investitiilor executate
corect, conform contractelor
2. Deblocarea procesului de inregistrare a proprietatilor imobiliare in sistemul de
cadastru si carte funciara, prin proiectul "Cresterea gradului de acoperire si
incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din
Romania", finantat prin axa 11 din POR 2014-2020, cu un buget de 312,9 mil. de
euro, care va asigura inregistrarea gratuita pentru cetateni a proprietatilor in 660
de comune
3. Pregatirea procesului de transfer al activelor abandonate ale ministerelor,
regiilor autonome, companiilor de stat si societatilor cu capital integral de stat in
domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale sau judetene
4. Reducerea birocratiei, reducerea costurilor de functionare a sistemului
administratiei publice si extinderea accesului cetatenilor la informatiile publice de
interes national si local si servicii electronice prin implementarea sistemelor de
guvernare electronica (informatizarea administratiei publice centrale si locale)
5. Definitivarea cadrului legal pentru functionarea Comisiei pentru acord unic la
nivelul primariilor resedinta de judet si a consiliilor judetene.
6. Operationalizarea Comitetului consultativ pentru finante publice locale.
Obiective de investitii prioritare in 2020:
Infrastructura de sanatate
18 obiective contractate, printre care:
-

construire Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba, judetul Alba;
extindere spatii spitalizare - Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, judetul Bacau;
Spitalul Judetean de Urgenta Brasov Pavilion Central, corp B si accese aripa B, judetul Brasov;
consolidare, reabilitare si dotare Sectia de Recuperare Medicala, Neuromotorie, Reumatologica si Posttraumatica a Spitalului Orasenesc Urlati, judetul Prahova;
reabilitare, modernizare si dotare pavilion sectie boli infectioase la Spitalul Judetean de urgenta Zalau, judetul Salaj;
construire cladire noua pentru Ambulatoriu integrat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, judetul Vaslui;
reparatii capitale cladiri, reconfigurare a functiunilor, extindere si dotari cu echipamente in cadrul sectiei de recuperare din cadrul Sanatoriului Techirghiol, judetul
Constanta;
consolidare, reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orasenesc Segarcea, judetul Dolj.

2 obiective care urmeaza a fi contractate in perioada urmatoare:
-

construirea unui corp nou in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian, Calarasi;
reabilitarea si consolidarea pavilionului de oncologie al Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt, judetul Neamt.

2 obiective in curs de promovare in perioada imediat urmatoare:
-

reabilitare Spital Municipal Mangalia;
consolidare, extindere, recompartimentare si modernizare pavilioanele 1-6 Spitalul de Psihiatrie Voila, Campina, judetul Prahova.

Infrastructura de transport
Pregatirea lucrarilor de modernizare a DJ 102 I, Campina-Valea Doftanei-Sacele, prin preluarea la CNI.
Infrastructura universitara
Continuarea lucrarilor la aproximativ 6 obiective contractate, precum:
-

camine studentesti la Alba Iulia, Arad si Ploiesti;

-

reabilitare corp A, Complex Panduri, Universitatea Bucuresti;

-

consolidare si extindere corp cladire antropologie la Facultatea de Medicina Generala, Bucuresti;

Contractarea in perioada urmatoare a lucrarilor pentru 10 obiective, precum:
-

construirea de camine studentesti la Bacau, Targu Mures, Pitesti, Constanta, Galati si Timisoara;

-

consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti;

-

reabilitare si consolidare corp central Universitatea Bucuresti.

Infrastructura educationala si sportiva
Finantam investitii la peste 250 de sali de sport, bazine de inot si complexuri sportive, in toata tara. Continuam programul asumat de Federatia Romana de
Fotbal, prin dosarul de candidatura la Euro 2020, prin infiintarea a 400 de baze sportive.
Finalizam lucrarile la stadioanele bucurestene implicate in Turneul final al Campionatului European de fotbal 2020.
Cultura si culte
Reabilitam si consolidam peste 200 de obiective culturale, printre care Academia de Muzica
din Cluj-Napoca si Opera Romana si Colegiul Carol I Craiova. Consolidarea, reabilitarea,
modernizarea si dotarea obiectivului de investitii "Casa marelui compozitor Sergiu
Celibidache", Roman, judetul Neamt.
26 de obiective de cult vor fi reabilitate si consolidate, printre care Ansamblul Facultatii de
Teologie Ortodoxa Iasi, fostul Palat Mihail Sturdza.
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Finalizam proiectarea si demaram lucrarile pentru restaurarea Cazinoului din Constanta.
Risc seismic
Finalizarea strategiei nationale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovarii parcului
national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, publice si private
Modificarea programului privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor cu risc
seismic si fundamentarea finantarii reabilitarii cladirilor publice aflate in risc seismic
Locuinte ANL
Finantarea lucrarilor pentru finalizarea a 500 de unitati locative prin Programul de locuinte pentru
tineri si prin Programul de locuinte de serviciu in urmatoarele locatii: Mangalia, Beclean-BistritaNasaud, Slobozia si Calarasi - locuinte de serviciu pentru medici si Toplita, Lugoj, Jimbolia, Oltenita,
Targu Jiu, Satu Mare, Sighetu Marmatiei - locuinte pentru tineri
Demararea lucrarilor la un ansamblu de locuinte - Medias
Fonduri europene
Simplificam procedurile de evaluare si contractare pentru semnarea celor 4.600 de contracte aflate
in lista de rezerva a POR, pentru axele prioritare 3.1.c, 4, 10, 13 si pentru toate axele ITI Delta Dunarii, dar si pentru relansarea apelurilor de proiecte pentru axa
prioritara 2.2 cu finantare disponibila, pentru IMM-uri.
Pregatim semnarea contractelor de finantare, cu fonduri europene, pentru spitalele regionale Craiova si Cluj-Napoca.
Asiguram implementarea masurilor necesare, impreuna cu MFE si MFP, pentru descentralizarea la nivel regional a implementarii fondurilor europene structurale
si de investitii gestionate prin POR.
Implementarea POR, pentru perioada de programare 2021-2027, se va face descentralizat, prin 8 programe operationale, la nivelul agentiilor de dezvoltare
regionala, asigurand premisele aducerii deciziei cat mai aproape de cetatean, de autoritatea locala, astfel incat proiectele cu finantare europeana sa fie aprobate
si implementate cat mai rapid si mai eficient.
Definitivam negocierile cu Comisia Europeana pentru structurile institutionale de gestionare a programelor de cooperare teritoriala europeana pentru perioada
de programare 2021-2027.
Alte obiective in pregatire:
Sprijinim inovatia si cercetarea prin dezvoltarea infrastructurii necesare valorificarii, in domeniul medicinei si cercetarii, a rezultatelor experimentelor stiintifice
din cadrul proiectului de la Magurele.
Pregatim lansarea unui nou program de investitii, cu obiectiv cresterea calitatii vietii si crearea de locuri de munca, prin dezvoltarea infrastructurii, corelata cu
atractivitatea investitiilor private.
Reducem timpul de interventie la urgente medicale, printr-un program de construire de heliporturi, in zone urbane, in colaborare cu MAI, pentru interventii de
salvare si urgenta, inclusiv pe timp de noapte.
IV. Bugetul si fiscalitatea
Politicile fiscale si bugetare trebuie sa asigure indeplinirea a trei obiective majore: sa mobilizeze, prin impozite, taxe si alte venituri, resursele financiare de care
statul are nevoie pentru finantarea exercitarii functiilor sale prevazute prin Constitutia Romaniei si legile in vigoare; sa sustina un mediu de afaceri favorabil si
predictibil, precum si unele procese pozitive pentru o crestere economica sustenabila; sa contribuie la realizarea stabilitatii economiei romanesti, prin atenuarea
impactului nefavorabil care poate aparea in evolutia ciclurilor economice.
In viziunea PNL, politicile fiscale si bugetare trebuie reformate astfel incat acestea sa asigure indeplinirea celor trei obiective majore anuntate, plecand de la un
sistem fiscal care se bazeaza pe mentinerea cotei unice de impozitare.
Din noiembrie 2019 politica fiscala a Romaniei a inceput tranzitia de la o politica fiscala pro-ciclica, destabilizatoare, folosita in ultimii ani, la o politica fiscala
neutra sau chiar anti- ciclica. Aceasta perioada de tranzitie continua in 2020.
Obiective pentru anul 2020:
1. Incheierea exercitiului bugetar pe anul 2020 fara depasirea tintei de deficit de 3.6% din PIB. Mentinerea obiectivului de a reduce deficitul bugetar sub pragul
de 3% din PIB in doi ani asa cum este stipulat in Strategia fiscal bugetara 2020-2022. Pregatirea rectificarii bugetare in functie de executia pe primele sase luni
ale anului 2020
2. Respectarea predictibilitatii si transparentei politicii fiscale si bugetare. Masurile de politica fiscala si bugetara vor fi puse in dezbatere publica, cu consultarea
agentilor economici si a reprezentantilor societatii civile; masurile de politica fiscala si bugetara vor fi insotite de studii de impact.
3. Reorganizarea si eficientizarea Ministerului de Finante in prima jumatate a anului 2020
4. Definitivarea reorganizarii ANAF in primul trimestru din 2020. Aceasta reorganizare va duce pana la finalul lui 2020 la profesionalizarea ANAF si mai ales la
decuplarea de politic a acestei institutii
5. Finalizarea, in prima jumatate a anului 2020, a conectarii caselor de marcat la sistemul
informatic al ANAF si pana la finalul anului a sistemului de transfer electronic de informatii
intre persoane juridice si ANAF - SAF-T. Impact pozitiv pentru buget incepand cu
trimestrul IV 2020
6. Modificarea statutului CEC si EXIM Bank pentru a trece de la o conducere unitara la
una dualista
7. Finalizarea strategiei pe termen mediu si lung pentru sistemul financiar bancar unde
statul roman este actionar unic sau majoritar

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2020 pentru acordarea increderii Guvernului --- Publicata in MOR 208/14.03.2020 --- www.rauflorin.ro

---

P a g e 8 | 30

8. Intarirea cooperarii cu autoritatile fiscale din celelalte state membre ale UE, cu Comisia Europeana si cu alte institutii internationale implicate in prevenirea si
reducerea evaziunii fiscale, prin consolidarea bazei de venituri si eliminarea transferului de profituri in jurisdictiile fiscale care incurajeaza astfel de practici
9. Instituirea ferma a bugetului multianual ca instrument de dimensionare si calibrare a
optiunilor de politici fiscale si bugetare, in corelare cu cadrul de programare financiara la
nivelul UE. Treptat, se va asigura incadrarea deficitelor structurale in obiectivele pe termen
mediu, convenite cu Comisia Europeana.
10. Programarea multianuala a investirilor publice, indiferent de sursa de finantare (bugetele
publice, fonduri europene, imprumuturi, participatii public-private) pe baza unor criterii de
prioritizare a proiectelor in functie de relevanta (compatibilitate cu strategiile sectoriale),
rezultate asteptate (impact), capacitate de realizare a proiectului in termenul prevazut si
sustenabilitatea financiara
11. Continuarea controalelor si evaluarilor in institutiile statului si a programelor finantate cu
bani de la buget, astfel incat fiecare leu cheltuit din fondurile publice sa fie in concordanta cu
prevederile legii si sa aduca plusvaloare in economie
V. Economia
Cresterea economica din ultimii ani s-a bazat pe cresterea consumului, in timp ce contributia investitiilor a fost aproape inexistenta. Trebuie stimulata
competitivitatea in economia romaneasca prin incurajarea investitiilor private, interconectarea invatamantului, a cercetarii-dezvoltarii cu sectorul industrial si
IT&C.
Masuri prioritare pe termen scurt
Industrii:
-

-

-

Implementarea prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa la toate societatile din portofoliul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
Promovarea proiectului de realizare a ciclului integrat de productie (minereu de cupru - produs finit) in Romania in industria cuprului prin identificarea unui investitor
strategic pentru producerea in tara a produselor finite din cupru cu valoare adaugata mare. Acest lucru ar trebui facut in concordanta cu dezvoltarea industriei auto
pentru a micsora importurile de produse similare din alte tari.
Realizarea de parteneriate cu companii din tarile NATO pentru integrarea si productia in fabricile industriei de aparare din Romania a diverselor tipuri de masini de
lupta, echipamente si subansamble atat pentru armata romana, cat si pentru export, in asa fel incat sa se intoarca o parte din procentul de 2% din PIB alocat apararii
si in industria nationala
Reorganizarea Companiei Nationale ROMARM

Energie
Obiective principale
1. Securitatea energetica
In privinta securitatii aprovizionarii cu resurse energetice, Ministerul Economiei va sustine dezvoltarea productiei de energie cu emisii reduse de gaze ce produc
efect de sera. De asemenea, va promova valorificarea potentialului de hidrocarburi, prin folosirea acestui potential oferit in special de proiectele din Marea
Neagra. Romania poate deveni un furnizor regional de securitate energetica pentru Republica Moldova si alte tari din regiunea noastra. In acelasi timp,
diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare cu resurse energetice, dar si cresterea si modernizarea capacitatilor de stocare sunt componente importante
pentru securitatea energetica a tarii. Cresterea capacitatilor de interconectare cu statele vecine este, de asemenea, o componenta importanta a securitatii
energetice.
In ceea ce priveste protectia infrastructurii critice din sectorul energetic, Ministerul Economiei va continua sa sustina activ parteneriatul strategic pe care
Romania il are cu SUA si sa promoveze nevoia implicarii NATO si UE in gestionarea acestor obiective, inclusiv cele legate de securitatea cibernetica.
2. O guvernanta in energie bazata pe competenta si integritate
Ministerul Economiei va promova necesitatea restaurarii competentei, eficientei si integritatii in guvernanta sectorului energetic romanesc. In ultimii ani,
institutiile si companiile de stat au fost profund politizate si deprofesionalizate, acest lucru ducand la o lipsa de eficienta in definirea viitorului sectorului energetic,
care inca nu are o strategie nationala elaborata si adoptata, desi revizuirea acesteia a inceput inca din anul 2014.
3. O politica energetica orientata catre eficienta energetica si protectia consumatorilor vulnerabili
Ministerul Economiei va promova necesitatea imbunatatirii politicilor publice in domeniul eficientei energetice si a protectiei consumatorilor vulnerabili de
energie. In prezent, Romania risipeste foarte multa resursa energetica, iar protectia sociala a consumatorilor vulnerabili nu este nici eficienta, nici suficienta.
Este nevoie ca aceia care nu isi pot plati facturile la energie sa fie identificati si ajutati mai mult decat in prezent. Modul de lucru de pana acum, prin care toata
populatia Romaniei primeste indirect subventie, trebuie sa inceteze. Romania trebuie sa incerce sa aduca in dezbatere la nivel UE problematica sociala a
sectorului energetic, inclusiv nevoia definirii unui concept european in privinta saraciei energetice si, eventual, definirea consumatorului vulnerabil la nivel
european. Adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2020 si, odata cu aceasta, a masurii de a transfera Departamentul de Eficienta Energetica de la
ANRE la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, impreuna cu sumele incasate in
cursul anului 2019 din taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, va permite
dinamizarea acestui departament si realizarea de programe de eficienta energetica.
4. Redobandirea increderii investitorilor
Romania are nevoie de recastigarea increderii investitorilor, avand in vedere ca tranzitia energetica
presupune investitii de zeci de miliarde de euro in modernizarea sectorului. Aceste investitii pot
veni din utilizarea fondurilor structurale neutilizate in prezent, de la companiile de stat, de la
capitalul privat romanesc si din atragerea de capital strain. In ultimii ani, increderea investitorilor a
fost grav afectata de politicile publice dezastruoase promovate de Guvern si chiar, uneori, de
majoritatea parlamentara. Stabilitatea si predictibilitatea cadrului legislativ sunt esentiale.
5. Politica energetica europeana comuna

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2020 pentru acordarea increderii Guvernului --- Publicata in MOR 208/14.03.2020 --- www.rauflorin.ro

---

P a g e 9 | 30

Romania va continua sa sustina activ definirea unei politici europene comune in domeniul energetic. In acest sens, este nevoie ca numarul cazurilor de incalcare
a legislatiei comunitare de catre tara noastra sa se reduca, deoarece a crescut mult, in ultima perioada de timp, din cauza unor decizii antieuropene luate de
guvernele PSD si de majoritatea parlamentara. Programul national integrat de energie si schimbari climatice va fi corelat cu Strategia energetica si vor fi finalizate
in aceasta perioada.
Obiective pe termen scurt:
Pentru realizarea obiectivelor Romaniei de asigurare a securitatii energetice, de decarbonare a sectorului si de mentinere a competitivitatii preturilor la energie,
vom adopta masuri si directii de politica energetica ce vor crea premisele ca Romania sa ramana un furnizor de energie electrica in regiune.
Tinand cont de dezvoltarea rezervelor offshore si onshore de gaze naturale, de continuarea programului nuclear si de potentialul tarii in domeniul surselor
regenerabile de energie, credem ca productia de energie electrica va avea urmatoarea evolutie in anii care urmeaza.
Evolutie productie neta de productie de energie electrica (TWh)

* La realizarea modelarii a fost folosit modelul de calcul al Uniunii Europene (Primes).

Masuri propuse:
-

-

Adoptarea Strategiei energetice si a Planului national integrat de energie si schimbari climatice
Deblocarea investitiilor offshore de gaze naturale din Marea Neagra
Incurajarea utilizarii gazului natural produs in Romania la productia de energie electrica si la crearea de produse petrochimice si chimice cu valoare adaugata mare
O analiza aprofundata a performantei financiare si manageriale a companiilor de stat din domeniul energetic care sa conduca la depolitizarea si reprofesionalizarea
acestora
Listarea pe piata de capital a unui pachet de actiuni al Companiei Hidroelectrica detinut de stat in anul 2020, dar pastrarea controlului statului roman in aceasta
companie
Definirea consumatorului vulnerabil de energie
Pregatirea modificarilor legislative necesare care sa permita reluarea investitiilor in noi capacitati de productie de energie electrica din surse cu emisii reduse de gaze
ce produc efect de sera
Relansarea programului nuclear, cu o participare activa a companiilor locale, dar si din tari partenere UE si NATO ale Romaniei
Incurajarea reluarii productiei de uraniu a Romaniei impreuna cu modernizarea uzinei de la Feldioara si integrarea lor in SN Nuclearelectrica in asa fel incat sa avem
circuit integrat al productiei de energie nucleara in Romania, precum si identificarea unor solutii pentru depozitarea intermediara si pe termen lung a deseurilor
radioactive
Incurajarea productiei de energie electrica si termica din surse regenerabile de energie, mai ales in zonele in care nu exista o congestie a operatorului de transport
Implementarea ajutorului de salvare/restructurare al Complexului Energetic Oltenia, precum si implementarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2019 la
Complexul Energetic Hunedoara
Initierea unui program national de imbunatatire a eficientei energetice in cladirile publice si in industrie, folosind o parte din fondurile structurale alocate Romaniei in
viitorul exercitiu bugetar al Uniunii Europene
Revizuirea modului de organizare a rezervei strategice la carburanti, dar si a obligatiilor de stocare la gaz natural
Cresterea performantei si a capacitatii de stocare pentru depozitele de gaze naturale

Turism
Dezvoltarea destinatiilor turistice romanesti si aducerea lor la nivelul mediu din UE presupune un important efort de resurse umane, financiare si de timp.
Fondurile europene reprezinta o contributie importanta la rezolvarea componentei de finantare, cu implicatii pe orizontala la nivelul comunitatilor locale. Avand
in vedere particularitatile si riscurile de ordin politic si bugetar ale anului 2020, vom avea in vedere urmatoarele masuri:
-

Alocarea de fonduri europene din exercitiul 2021-2027 pentru POS "Dezvoltarea si reabilitarea destinatiilor turistice romanesti"
2020 - prima etapa in "Dezvoltarea si reabilitarea destinatiilor turistice romanesti"

O destinatie turistica nu poate fi competitiva in absenta unei organizatii de management al destinatiei (OMD).
Vom sustine modificarea Legii nr. 275/2018, astfel incat procesul de infiintare,
functionare si acreditare a OMD-urilor sa fie in concordanta cu recomandarile
Organizatiei Mondiale a Turismului (UNWTO).
Simultan, pe parcursul anului 2020, vom prezenta, la nivel local, importanta si modul de
functionare a OMD-urilor. Un tool-kit cu documente de baza si asistenta specializata vor
ajuta autoritatile locale si partenerii acestora sa faca primii pasi pentru infiintarea OMD.
Introducerea regulilor de marketing turistic in executia bugetului de promovare turistica
a Romaniei
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Anul 2020 va aduce normalitatea in modul de promovare turistica a Romaniei. Bugetul de promovare turistica va fi alocat promovarii externe (in cele 3 categorii
de piete potentiale) si promovarii turismului domestic, pana cand OMD-urile vor prelua aceasta componenta a marketingului turistic.
Ponderea din buget alocata celor 4 categorii se va stabili impreuna cu reprezentantii mediului
privat si va tine cont atat de dinamica turismului actual, cat si de interesele de promovare
externa a imaginii Romaniei.
Politica PNL pentru turism prevede ca actiuni suplimentare pentru 2020:
-Introducerea in dezbatere publica a Legii turismului, in conceptul propus de PNL
-Digitalizarea procesului de acreditare a structurilor de primire turistica si de licentiere a agentiilor de
turism
-Sprijinirea rezolvarii crizei fortei de munca din turism prin actiuni, impreuna cu mediul privat, de
prezentare a ofertei de locuri de munca in turism, in comunitatile de limba romana din jurul Romaniei
si de sustinere a extinderii invatamantului dual
-Realizarea documentatiei preliminare pentru regenerarea urbana a statiunilor turistice de interes
national aflate in proces avansat de degradare

Mediul de afaceri, comert si IMM-uri
-Consultarea in permanenta a mediului de afaceri si, in special, inaintea adoptarii de masuri legislative
prin realizarea de analize de impact in parteneriat public-privat
-Simplificarea procedurilor administrative (debirocratizare) si dezvoltarea serviciilor de guvernare
electronica si consolidarea ghiseelor unice online, precum punctul unic de contact electronic, ghiseul
-

-

virtual de plati, ghiseul unic pentru IMM-uri
Evaluarea interoperabilitatii sistemului de comunicare a datelor intre institutii si autoritati publice in vederea realizarii unui sistem in care beneficiarii serviciilor publice
sa poata opta pentru preluarea datelor si sa nu mai fie necesara depunerea documentelor la fiecare institutie prin impunerea unor standarde comune de
interoperabilitate
Pregatirea unor masuri comune cu mediul de afaceri pentru repatrierea fortei de munca calificate
Stabilirea de obiective pentru atasatii economici si profesionalizarea corpului atasatilor economici si reorganizarea activitatii de promovare a comertului exterior prin
implicarea organizatiilor si asociatiilor de afaceri
Evaluarea programului de internationalizare pentru IMM-uri in vederea eficientizarii acestuia
Pregatirea programului Romania Tech Nation de sprijinire si impulsionare a digitalizarii economiei romanesti
Eficientizarea programului StartUp Nation prin accent pe inovare, noi tehnologii si performanta antreprenoriala

VI. Transporturi, infrastructura si comunicatii
TRANSPORTURI SI INFRASTRUCTURA
Strategia Programului de guvernare pentru domeniul "Transporturi si infrastructura" vizeaza cresterea conectivitatii nationale intre polii de crestere economica
ai Romaniei si a conectivitatii transeuropene pentru societate si mediul de afaceri, avand ca obiectiv implementarea unui sistem de transport eficient economic,
sustenabil, sigur, cu impact redus asupra mediului si care se refera la dezvoltarea infrastructurii de transport de-a lungul retelei TEN-T, precum si modernizarea
si mentenanta infrastructurii de transport existente.
I. Directii de actiune
I.1. Accelerarea implementarii investitiilor in executie
I.2. Demararea de proiecte noi de investitii in infrastructura de transport prin promovarea unor documentatii mature si bine fundamentate
I.3. Accelerarea pregatirii portofoliului de proiecte ce urmeaza sa fie incluse pe lista Programului operational pentru transporturi (POT) in exercitiul bugetar al
UE 2021-2027 in limitele prevazute de lege, cu prioritate a proiectelor de infrastructura mare de transport de reabilitare a caii ferate si a proiectelor de autostrazi
si drumuri expres, eligibile pentru finantare din fondurile europene, posibil si alte fonduri, precum acela pentru mobilitate militara, pana la limita valorii de 200%
fata de suma alocata (valoare suplimentara pentru semnare de contracte permisa de legislatie). Maximizarea sumelor puse la dispozitia Romaniei prin
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), astfel incat proiecte importante de investitii din domeniul feroviar si naval sa beneficieze de acest instrument
de finantare, in vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare si interconectare a retelelor de transport si finalizarea coridoarelor de transport europene
I.4. Continuarea implementarii unui program accelerat de redresare si de stopare a declinului companiilor de stat din domeniul transporturilor, inclusiv prin
masuri precum listarea pe bursa a unor pachete de actiuni ale acestor companii (realizarea de pasi concreti pentru restructurarea CFR Marfa si TAROM, ceea ce
permite pe termen scurt continuarea activitatii, iar pe termen lung rentabilizarea celor doua companii)
I.5. Identificarea celor mai bune solutii de finantare a marilor proiecte de infrastructura care sa asigure implementarea lor in mod sustenabil si eficient. Atragerea
fondurilor europene puse la dispozitia tarii noastre ramane un obiectiv principal, urmand sa fie identificate si alte surse de finantare complementare, in urma
dialogului cu institutii financiare internationale, care sa completeze sursele de finantare existente pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania.
I.6. Prin modificarea legislatiei privind parteneriatul public- privat au fost deblocate proiecte majore de infrastructura. Astfel, autostrada Ploiesti-Brasov si
autostrada Targu-Neamt-Iasi- Ungheni vor fi implementate de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, procedurile urmand sa se
desfasoare in ritm accelerat, astfel incat perspectiva de finalizare a acestor proiecte sa se
incadreze intr-un orizont mediu de timp.
Pentru intreg portofoliul de proiecte transferat de la Comisia Nationala de Strategie si
Prognoza catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in urma
modificarii legislatiei privind parteneriatul public-privat, se vor initia demersurile pentru
elaborarea documentatiilor tehnico- economice actualizate in vederea analizarii viabilitatii
proiectelor si determinarii valorilor estimate executiei proiectelor.
I.7. Initierea dialogului cu reprezentanti ai mediului privat, precum si ai institutiilor financiare
internationale in vederea deblocarii unor proiecte strategice
I.8. Definirea directiilor de actiune in ceea ce priveste finalizarea unor obiective de investitii
cu termen scurt de finalizare (Magistrala de metrou M5 Eroilor-Drumul Taberei - iunie 2020)
II. Transport rutier
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II.1. Continuarea programului de intretinere curenta si periodica, precum si a programului de reparatii pentru reteaua rutiera nationala, promovarea masurilor
pentru sporirea sigurantei circulatiei si pentru eliminarea punctelor negre de pe reteaua rutiera conform normativelor de intretinere
II.2. Accelerarea implementarii investitiilor in continuare in scopul dezvoltarii si modernizarii retelei
de transport, precum si cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile
pentru exercitiul financiar 2014-2020
Proiecte in executie:
Autostrada A3: Bors-Nadaselu - sectiunea Biharia-Bors, Campia Turzii-Targu Mures - lot Iernut-Chetani
si lot Campia Turzii-Chetani, sector Rasnov-Cristian
-

A7: Varianta ocolitoare Bacau

-

A10: Sebes-Turda - lotul 1 si lotul 2

Drum expres: Craiova - Pitesti - tronson 2 (inclusiv VO Bals si VO Slatina) pentru care au fost semnate
ordinele de incepere a lucrarilor la sfarsitul anului 2019
-

Pod suspendat peste Dunare la Braila

In cele trei luni de guvernare au fost deblocate si urgentate o serie de proiecte de investitii majore
in infrastructura rutiera.
Astfel, pe parcursul anului 2020 vor fi emise ordine de incepere executie/proiectare pentru autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 1, Sibiu-Boita - 13,17 km - ordin
executie; autostrada Sibiu- Pitesti, sectiunea 3 Cornetu-Tigveni 37,40 km - ordin proiectare, sectiunea 4 Tigveni-Curtea de Arges 9,86 km - ordin proiectare,
sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti - 30,35 km - ordin proiectare; drum expres Pitesti-Craiova, tronson 1 pentru 10 km din cei 17 km - ordin executie; drum
expres Pitesti-Craiova, tronson 3 - 31,75 km - ordin proiectare; drum expres Pitesti-Craiova, tronson 4 - 31,82 km - ordin proiectare; autostrada de centura
Bucuresti-centura Sud - ordin executie; autostrada de centura Bucuresti-centura Nord - ordin proiectare.
Pentru regiunea Moldovei portofoliul de proiecte de investitii in infrastructura rutiera mare este unul consistent si vizeaza conectarea acestei regiuni cu vestul
si cu sud-estul Romaniei, ceea ce va contribui la dezvoltarea regiunii si la cresterea atractivitatii sale din punct de vedere investitional.
-

In ceea ce priveste autostrada Unirii - A8 Targu Mures- Targu-Neamt-Iasi-Ungheni in urma anularii procedurii prin PPP si preluarii proiectului de catre MTIC, pentru
cea de-a 2-a sectiune - Targu-Neamt-Iasi, proiectul va capata coerenta, iar eforturile se vor concentra pentru accelerarea implementarii proiectului. Obiectivul imediat
il reprezinta demararea revizuirii SF prin includerea lui la finantare din fonduri europene nerambursabile.

-

Continuarea procedurilor si urgentarea implementarii proiectelor de autostrazi A7 Ploiesti-Buzau-Focsani- Bacau-Pascani-Suceava-Siret si A13 Brasov-Bacau, proiecte
finantate din fonduri europene, a caror realizare va asigura o mobilitate crescuta in regiunea Moldovei, dar, mai ales, conditiile necesare relansarii economice a zonei

-

Continuarea procedurilor pentru implementarea proiectului Autostrazii Nordului care va lega regiunea Moldovei de granita de nord-vest a tarii

In urma deblocarii proiectului autostrazii Comarnic-Brasov prin anularea implementarii prin PPP si preluarii de catre MTIC, vor fi identificate cele mai bune solutii
pentru constructia acestui obiectiv de investitii. Urmatoarea etapa va viza asumarea unei decizii privind evolutia proiectului in urma consultarilor, deja initiate,
intre autoritatile locale de pe traseul autostrazii constituite intr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI) si MTIC (CNAIR si Organismul intermediar
Transport). Totodata, pana la finalizarea acestui obiectiv de infrastructura, se va implementa un set de masuri pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei
care poate fi realizat in cel mai scurt timp fara costuri investitionale importante (pasaje subterane sau supraterane, benzi suplimentare, bretele de acces).
Accelerarea implementarii autostrazii Sibiu-Pitesti pe toate cele 6 sectiuni ale proiectului si finalizarea demersurilor pentru securizarea finantarii europene prin
transmiterea catre Comisia Europeana a clarificarilor solicitate pe componenta de mediu. Pregatirea proiectului - legatura DN7C Curtea de Arges - A1 (sectiunea
5 Sibiu-Pitesti) - Ramnicu Valcea
Inel Bucuresti (A0) - Finalizarea etapei de proiectare pentru inel Sud Bucuresti si emiterea autorizatiilor de construire pe toate cele 3 loturi
Continuarea proiectelor de constructie variante ocolitoare (VO; centuri ocolitoare): DNCB (drumul national centura municipiului Bucuresti); VO Vaslui; VO
Giurgiu; VO Sfantu Gheorghe; VO Barlad; VO Timisoara; VO Zalau; VO Mangalia; VO Slobozia; VO Sighisoara; VO Bistrita; VO Vatra Dornei; VO Ramnicu Valcea;
VO Miercurea-Ciuc; VO Campulung Moldovenesc, VO Galati Continuarea demersurilor procedurale pentru implementarea proiectelor de investitii in reteaua de
drumuri expres: drum expres Lugoj-Craiova, drum expres Constanta-Tulcea- Braila, drum expres - Craiova-Pitesti (tronsoanele 3 si 4), conexiunea Aeroportului
H. Coanda-autostrada A3
III. Transport feroviar
Strategia in domeniul feroviar se axeaza pe implementarea unui set de masuri care sa conduca la eficientizarea acestui tip de transport in acord cu viziunea si
obiectivele UE.
-

Finalizarea tronsoanelor feroviare care asigura conectivitatea cu pietele internationale (finalizarea sectiunilor aferente coridorului Rin-Dunare)

-

Imbunatatirea conditiilor de management si control al traficului feroviar prin continuarea implementarii ERTMS

-

Implementarea unor masuri de reforma si optimizare a serviciilor

-

Modernizarea transportului feroviar prin electrificari si achizitionarea de material rulant pentru transportul de calatori

-

Program de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferata si a statiilor de cale ferata

-

Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri, in mod etapizat

Proiectul prioritar pentru Romania ramane inchiderea Coridorului IV feroviar:
Modernizare CF Coridorul IV feroviar Rin-Dunare. Accelerarea lucrarilor pentru
tronsonul Simeria- Gurasada - km 614 si adoptarea unor masuri de evitare a blocajelor in
implementare; tronsonul Simeria- Sighisoara (testarea sistemului ERTMS 2 si urgentarea
receptiei)
Receptia lucrarilor de modernizare cale ferata a unor loturi din Sighisoara-CoslariuVintu de Jos-Simeria
Semnarea contractului de executie lucrari pentru modernizarea celor 3 sectoare de
cale ferata dintre Brasov si Sighisoara, cu fonduri asigurate din CEF, si eliminarea riscului de
pierdere a finantarii
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-

Finalizarea procedurilor pentru atribuirea proiectului de revizuire SF pentru modernizarea sectorului de cale ferata dintre Predeal si Brasov (26 km) - sectorul cel mai
dificil de pe intreg coridorul feroviar

Proiecte cu un caracter urgent:
- Finalizarea lucrarilor la linia de cale ferata Bucuresti Nord-Aeroport International Henri Coanda
Bucuresti, faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti
- Finalizarea procedurilor de achizitie rame electrice de scurt parcurs
- Deblocarea procedurilor de achizitie rame electrice de lung parcurs
- Demararea procedurilor de achizitie rame diesel de scurt si mediu parcurs
- Reabilitare linie CF Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera, inclusiv
constructia unui pod nou de cale ferata la Gradistea, pentru redeschiderea circulatiei
- Modernizarea complexului feroviar din Portul Constanta
-

Finalizarea documentatiilor tehnico-economice pentru modernizarea urmatoarelor sectoare de cale ferata: Arad-Caransebes, Caransebes-Craiova, Craiova- Calafat,
Cluj-Napoca-Episcopia Bihor

-

Achizitia si implementarea unui sistem national unic de ticketing electronic pentru transportul feroviar de calatori care sa asigure monitorizarea transparenta a
calatoriilor la toti operatorii feroviari de calatori, interoperabilitatea intre titlurile de calatorie ale tuturor operatorilor feroviari si interoperabilitatea cu titlurile de
calatorie ale operatorilor de transport public local

-

Pregatirea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare aferente urmatorului exercitiu financiar (POT 2021-2027), prin demararea realizarii documentatiei pentru
urmatoarele proiecte: - Ploiesti-Buzau-Bacau- Pascani-Iasi (404 km), - Coslariu-Cluj-Napoca (106 km), - Cluj-Napoca-Dej-Beclean-Vatra Dornei-Suceava- Pascani (371
km), - Timisoara-Stamora Moravita (56 km), - Videle-Giurgiu (66 km)

Proiecte pe termen mediu:
-

Stabilirea unei strategii pentru implementarea si dezvoltarea conceptului de tren metropolitan pentru principalii poli de crestere economica din Romania

-

Reintroducerea trenurilor de tip Intercity pe coridoarele feroviare modernizate

IV. Transport naval
Pentru o eficienta mai mare in asigurarea conditiilor de navigatie sunt necesare lucrari hidrotehnice complexe, precum si promovarea unei viziuni strategice
care sa cuprinda prioritizarea proiectelor si a resurselor financiare in functie de eficienta economica a proiectelor si de impactul lor social:
-

Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii (km 845,5-km 375)

-

Realizarea lucrarilor specifice de aparari de maluri pe Canalul Sulina

-

Reabilitarea sistemului de colectare ape, protectii si consolidari maluri inalte pe Canalul Dunare-Marea Neagra

-

Reabilitare sistem de colectare ape, protectii si consolidari maluri inalte pe Canalul Dunare Poarta Alba-Midia Navodari

Viziunea strategica pentru porturile din Romania este legata de reteaua de baza de porturi care trebuie sa deserveasca transportul naval cu infrastructura sigura,
echipamente si practici logistice moderne si eficiente pentru a furniza acces permanent pentru toti utilizatorii cailor navigabile.
Lista proiecte:
-

interventii de imbunatatire si modernizare a porturilor propuse de MPGT: Constanta, Galati, Braila;

-

intarirea rolului de port regional pentru portul Constanta si transformarea lui intr-un important centru de tranzit, oferind cea mai scurta alternativa de transport catre
Centrul Europei;

-

dezvoltarea portului Constanta, efectuarea lucrarilor de dragaj necesare si modernizarea infrastructurii portuare prin cresterea adancimii in bazinele portuare pentru
a permite accesul in port al navelor de mare capacitate si, totodata, pentru a creste siguranta navigatiei in portul Constanta;

-

accelerarea implementarii proiectelor deja finantate prin fonduri europene si obtinerea finantarii pentru MOL III din fonduri europene, in scopul transformarii portului
Constanta intr-un centru regional de distributie - lider pentru zona;

-

imbunatatirea sigurantei traficului naval prin achizitionarea de nave tehnice multifunctionale si echipamente specifice.

V. Transport aerian
V.1. Programul de modernizare a CN Aeroporturi Bucuresti:
Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti, potrivit clasificarii aeroporturilor, parte a sistemului de aeroporturi administrat de CN Aeroporturi
Bucuresti, este singurul aeroport international major din Romania.
Programul strategic de dezvoltare al AIHCB este unul prioritar pentru dezvoltarea capacitatii aeroportului, un pas important fiind realizat prin alocarea de la
bugetul de stat pe anul 2020 a sumelor necesare pentru exproprieri.
Programul de modernizare cuprinde:
-

realizarea unui terminal de pasageri cu o suprafata de min. 245.000 mp;

-

reabilitarea si extinderea platformei de stationare cu min. 15.500 mp;

-

modernizarea pistelor de decolare-aterizare la 4.000 m lungime, 60 m latime si PCN 85;

-

asigurarea compatibilitatii noilor investitii cu caile de rulare;

asigurarea infrastructurii, echipamentelor si utilajelor de asistenta a navigatiei, securitate,
siguranta si a conectivitatii conform standardelor;
-

asigurarea de facilitati cargo.

Finalizarea proiectului de reabilitare si refunctionalizare corp A, B si rotonda Aeroport
Baneasa-Aurel Vlaicu (in luna ianuarie 2020 a fost emisa autorizatia de construire), proiect
asumat de catre Romania in vederea bunei desfasurari a EURO 2020
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V.2. Continuarea programelor de dezvoltare si modernizare a aeroporturilor internationale Traian Vuia Timisoara si Mihail Kogalniceanu Constanta
-Au fost alocate fondurile bugetare pe anul 2020 pentru exproprierile necesare implementarii
proiectului Amenajare banda pistei si RESA - Aeroport Mihail Kogalniceanu Constanta si a fost emisa
Hotararea Guvernului privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata
care constituie coridorul de expropriere pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes
national pentru acest obiectiv de investitie
-Finalizarea terminalului sosiri curse externe pasageri Aeroport Traian Vuia Timisoara si accelerarea
implementarii urmatoarelor proiecte: Terminal plecari curse externe, Achizitia a doua autospeciale PSI
si sistem integrat pentru controlul de Securitate, Sistem integrat echipamente de Securitate

V.3. Sprijin acordat pentru implementarea proiectului Aeroportul International BrasovGhimbav
V.3. Tarom
Tarom trebuie sa redevina o companie cu adevarat orientata spre client, oferind cele mai bune,
mai sigure si mai originale servicii la nivel regional/international, pentru satisfactia atat a
clientilor individuali, cat si a celor de tip corporate.
Avand in vedere pierderile inregistrate de companie in ultimii ani si pentru implementarea
directiilor de actiune, este necesar un set de masuri care sa conduca la optimizarea costurilor,
reducerea pierderilor si cresterea veniturilor.
Primul pas spre redresarea Companiei Tarom a fost facut prin aprobarea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei
Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM - S.A. Dupa acordarea acestui imprumut, compania este obligata sa prezinte in termen de 6 luni un plan de
restructurare care sa fie notificat Comisiei Europene.
Strategia de redresare a companiei Tarom a intrat in linie dreapta, in urma aprobarii de catre Comisia Europeana a ajutorului de salvare pentru companie,
esential pentru eficientizarea activitatii. Acordarea acestui ajutor va fi urmata de realizarea planului de restructurare si obtinerea unui ajutor de restructurare,
astfel incat obiectivul final sa fie rentabilizarea operatorului national de transport aerian.
VI. Transportul multimodal
Indeplinirea recomandarilor europene privind mutarea traficului de marfuri pe moduri sustenabile pana in anul 2030 reprezinta un obiectiv asumat la nivel
national, iar pentru aceasta este nevoie de interventii pentru incurajarea transportului multimodal (intermodal); in lipsa investitiilor in calea ferata si transportul
maritim si fluvial, transportul de marfuri s-ar desfasura cu sistemele de transport neprietenoase cu mediu si s-ar putea chiar inregistra blocaje in dezvoltarea
viitoare a sectorului logisticii.
O retea nationala si extinsa de terminale multimodale este esentiala pentru ca industria logistica si transportul feroviar din Romania sa se modernizeze si sa fie
competitive.
Cel mai important criteriu pentru prioritizarea terminalelor multimodale este usurinta cu care locatia unui terminal permite transferul intre modul rutier si
feroviar si, de asemenea, intre modul rutier, feroviar si transportul pe apa, cu accent pe aceste terminale tri-modale. Cel mai bun exemplu este implementarea
si finalizarea Proiectului Inelul Feroviar Bucuresti in transportul intermodal de calatori (CFR Calatori, Metrorex si Societatea de Transport Bucuresti STB).
VII. Transportul subteran
Dezvoltarea retelei de metrou trebuie sa fie corelata cu cerinta unui transport integrat solicitat de nevoia de mobilitate atat a pasagerilor din municipiul Bucuresti,
cat si a celor din judetele limitrofe.
In urma discutiilor cu managementul Metrorex a fost asumat un grafic al lucrarilor la Magistrala M5, tronsonul Drumul Taberei-Eroilor, astfel incat termenul de
finalizare sa fie 30 iunie 2020.
Lucrari de investitii noi la metrou:
-

Magistrala M5 Drumul Taberei-Pantelimon, urgentarea procedurilor pentru inceperea lucrarilor pe Sectiunea Eroilor-Universitate-Piata Iancului;

-

Magistrala M6 Bucuresti-Otopeni, 1 Mai-Aeroportul Henri Coanda.

V.2. Comunicatii
In urma restructurarii MTIC, competentele care vizau digitalizarea, tehnologia informatiei, societatea informationala, securitatea cibernetica, respectiv
interoperabilitatea si interconectarea sistemelor informatice publice au fost transferate catre structuri din afara MTIC.
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va gestiona si dezvolta in continuare strategiile si politicile in domeniul comunicatiilor electronice si
serviciilor postale.
Sectorul comunicatiilor electronice are un ritm alert de dezvoltare, motiv pentru care investitiile in infrastructura trebuie stimulate, astfel incat utilizatorii finali
sa beneficieze de servicii inovatoare, sigure si de calitate.
Principalele obiective ale Guvernului in acest domeniu vizeaza:
Asigurarea conditiilor optime pentru lansarea licitatiei pentru spectrele 5G, respectand conditiile
memorandumului pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetica generate de furnizorii 5G, semnat
in 20.08.2019, la Washington D.C.
Asigurarea dezvoltarii in conditii de securitate a retelelor 5G. In contextul recentelor evolutii de la
nivelul Comisiei Europene, privind punerea in aplicare pana la data de 30 aprilie 2020 a masurilor
recomandate in setul de instrumente 5G, preocuparea Romaniei va fi de a fructifica aceasta oportunitate
legata de implementarea tehnologiei 5G care va contribui la dezvoltarea economica, industriala si va creste
competitivitatea pe plan european
Optimizarea cadrului legislativ pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice in sensul
identificarii celor mai bune solutii care sa sustina acest domeniu esential pentru cresterea calitatii serviciilor

CN Posta Romana
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Domeniul serviciilor postale se confrunta cu o serie de provocari ca urmare a modificarii comportamentului utilizatorilor de astfel de servicii si transformarilor
survenite in piata, care au erodat mult din competitivitatea CN Posta Romana.
CN Posta Romana este principalul jucator pe piata serviciilor postale, singurul capabil sa furnizeze serviciul universal conform reglementarilor legale in vigoare,
pe intreg teritoriul Romanei, in peste 5.600 de locatii.
Principalele obiective pentru eficientizarea activitatii CNPR vizeaza:
- Sustinerea de investitii strategice necesare pentru stabilizarea, consolidarea si
dezvoltarea companiei ca agent economic solid si profitabil intr-o piata concurentiala
deschisa (constructia si automatizarea centrelor de tranzit Bucuresti Nord si Cluj,
informatizarea oficiilor postale etc.)
- Cresterea cotei de piata, in segmente de activitate cu un potential ridicat de crestere,
atat prin realizarea de investitii, cat si prin cresterea calitatii serviciilor oferite (serviciile
de curierat, serviciile de printing si solutii integrate, serviciile logistice si serviciile
financiare)
- Asigurarea accesibilitatii companiei la fluxurile de capital (credite pe termen lung si
fonduri nerambursabile) in vederea implementarii proceselor investitionale necesare
vizand: digitalizare, automatizare si dezvoltare logistico- tehnologica, in vederea
deservirii clientilor si mentinerea legaturii statului prin serviciile postale si conexe cu toti
cetatenii Romaniei
- Crearea premiselor transformarii structurilor de tip regional in centre de profit. A fost
identificata necesitatea unei cresteri a nivelului de independenta manageriala la nivelul
structurilor regionale. Acest proces este de natura a eficientiza politica comerciala la nivel regional printr-o mai buna penetrare comerciala a pietelor locale, gestionarea
directa si aplicata la nivel local a contractelor comerciale incheiate, eficientizarea cheltuielilor de natura administrativa care sa raspunda necesarului investitional la
nivel local

Politici in domeniul IT&C gestionate de autoritatea pentru digitalizarea Romaniei
Guvernul va promova deschiderea operarii serviciilor IT&C din sectorul public catre sectorul privat. In acest sens, unul din principalele elemente ale politicilor
publice pe care PNL le are in vedere este organizarea de parteneriate publice private pentru serviciile de IT&C din sectorul public si transferul de tehnologie si
know-how catre si dinspre firmele competente si competitive, obtinandu-se astfel economii substantiale.
Pentru eficientizarea actului public in sectorul IT&C, precum si pentru dezvoltarea societatii informationale, Guvernul are urmatoarele obiective:
-

Cresterea interoperabilitatii intre sistemele informatice utilizate la nivelul administratiei publice, standardizarea, reducerea costurilor si accelerarea transformarii
digitale a administratiei publice
Fructificarea avantajelor digitalizarii in beneficiul cetatenilor, al companiilor private si al institutiilor publice
Adoptarea tehnologiilor avansate din spectrul automatizarii, robotizarii, inteligentei artificiale, big data, internetului lucrurilor, in procesul de transformare digitala a
Romaniei
Dezvoltarea competentelor pentru specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat
Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare din domeniu
Dezvoltarea comunitatilor inteligente (SmartCity) in Romania

Romania Digitala - prioritati in 2020
a) Intarirea rolului Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) ca actor principal in conceperea, promovarea si implementarea strategiei nationale si a
politicilor guvernamentale in domeniul IT&C
b) Definirea standardelor pentru implementarea Cadrului National de Interoperabilitate pentru eGuvernare care reprezinta primul pas in obtinerea
interoperabilitatii intre platformele electronice ale institutiilor publice si private
c) Transparentizarea administratiei publice locale si centrale prin incurajarea folosirii portalelor pentru date deschise, precum si realizarea unui portal care sa
faciliteze obtinerea informatiilor publice
d) Implementarea serviciului Single Sign-on (SSO) la nivelul administratiei publice centrale
e) Propuneri de modificare a cadrului legislativ care sa prevada standarde clare pentru solutiile software destinate sectorului public
f) Continuarea programelor si proiectelor aflate in implementare, precum si initierea de programe si proiecte noi pentru digitalizarea serviciilor publice pe care
institutiile publice le ofera cetatenilor
g) Implementarea proiectului de Cloud Guvernamental
h) Implementarea proiectului pentru identitatea digitala a cetatenilor
i) Elaborarea planului national pentru dezvoltarea competentelor digitale ale cetatenilor Romaniei si asigurarea implementarii acestuia, in colaborare cu sectorul
privat si societatea civila
j) Facilitarea implementarii tehnologiei 5G, ceea ce va duce la un progres cu un impact pozitiv
masiv in toate sectoarele economiei, cu rezultat direct in cresterea calitatii vietii tuturor
cetatenilor
Securitate cibernetica - prioritati in 2020
a) Actualizarea strategiei de securitate cibernetica a Romaniei
b) Infiintarea Centrului National de Securitate Cibernetica
VII. Agricultura si dezvoltarea rurala
Principalele obiective pe termen scurt in domeniul agriculturii urmaresc perfectionarea si
simplificarea procedurilor pentru platile directe care sprijina veniturile fermierilor, sustinerea
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generatiilor tinere de fermieri, dezvoltarea clasei de mijloc in agricultura romaneasca, industrializarea, sustinerea procesarii si cresterea accesului la piata al
produselor romanesti pe piata interna si externa
Principala sursa de finantare a sectorului agricol o reprezinta politica agricola comuna prin cei
doi piloni ai sai, platile directe la hectar si dezvoltarea rurala. Sunt esentiale perfectionarea si
simplificarea procedurilor pentru platile directe care sprijina veniturile fermierilor, garanteaza
durabilitatea agriculturii si a productiei viabile in domeniul agriculturii si alimentatiei si care au
un rol important in asigurarea unei alimentatii sanatoase. Desi platile directe pot fi extinse,
acestea nu trebuie sa reduca resursele dedicate dezvoltarii rurale pentru finantarea
investitiilor din satul romanesc. Acestea ar trebui sa se concentreze astfel incat zonele cu
constrangeri naturale sa asigure un nivel de trai civilizat si sa asigure accesul facil pe piata al
producatorilor, dar si preturi rezonabile pentru consumatori. Romania cunoaste o scadere
substantiala a alocarii fondurilor pe pilonul 2 FEADR, de 15,3%, respectiv 6,7 miliarde euro per
total in exercitiul bugetar 2021-2027, ceea ce inseamna ca in urmatorul exercitiu financiar
sumele destinate finantarii investitiilor aferente pilonului 2 vor trebui directionate cu
precadere catre sectoarele din agricultura romaneasca care vor contribui la obtinerea de
produse cu valoare adaugata.
O alta prioritate pentru Romania consta in sustinerea generatiilor tinere de fermieri in scopul
mentinerii unui mediu rural activ, durabil, prin finantari acordate tinerilor fermieri pentru a
dezvolta afaceri in agricultura. In ceea ce priveste prioritatile in relatia cu Uniunea Europeana,
un obiectiv important al negocierilor ce vor fi derulate de catre Partidul National Liberal va fi
eliminarea decalajului dintre subventiile fermierilor romani si ale fermierilor din alte state
si/sau stabilirea de masuri compensatorii - in Romania, in anul 2019, subventia medie era de 195 euro/ha, iar media la nivelul Uniunii Europene era de 266
euro/ha.
Dezvoltarea clasei de mijloc in agricultura romaneasca se poate face prin sustinerea fermelor de familie mixte, cu o suprafata rentabila din punct de vedere
economic. In contextul competitiei internationale acerbe pentru resurse, inclusiv pentru resurse alimentare, agricultura si industria asociata agriculturii trebuie
sa ne determine sa actionam decisiv pentru bunastarea si securitatea alimentara a Romaniei.
Pentru Partidul National Liberal, prioritatile din domeniul agriculturii si industriei alimentare sunt industrializarea, sustinerea procesarii si cresterea accesului la
piata al produselor romanesti pe piata interna si externa, tinand seama de particularitatile acestui domeniu care se refera la constrangeri economice, de mediu
si privind sanatatea publica, riscuri naturale si competitie ridicata.
Programul de guvernare contine atat masuri pe termen scurt, menite sa nu distorsioneze echilibrul producator/piata, cat si unele initiative care sa pregateasca
viitoare politici publice pentru perioada post 2020:
1. continuarea programelor nationale de sprijin pentru agricultori aflate in derulare;
2. reformarea celor doua agentii de plati in agricultura: Agentia de Plati si Interventii in Agricultura si Agentia pentru Finantarea Investitiilor in Agricultura cu
accent pe debirocratizarea procedurilor in scopul accelerarii absorbtiei fondurilor europene;
3. elaborarea unui plan strategic national in vederea relansarii sectorului de crestere a porcului in Romania concomitent cu masuri pentru eradicarea pestei
porcine africane;
4. sustinerea aplicarii Legii nr. 150/2016 privind comercializarea produselor alimentare si a Directivei Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019
privind practicile neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar in scopul incurajarii consumului de produse romanesti in
Romania;
5. demararea procesului pentru implementarea legii privind Camerele agricole in vederea intaririi rolului activ al asociatiilor de fermieri;
6. revalorizarea cercetarii stiintifice agricole si zootehnice, precum si dezvoltarea invatamantului dual in domeniul agricol;
7. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale isi asuma ca prioritate zero elaborarea Programului national strategic prin care fermierii si satul romanesc sa
beneficieze de o finantare de peste 20 mld. euro in urmatorul exercitiu financiar 2021-2027.
Pregatirea Planului national strategic 2021-2027:
-

Sustinerea fermelor de familie, pilonul de baza al dezvoltarii satului romanesc, pentru care este necesara o mai buna directionare a sprijinului, precum si o alocare
suficienta in vederea sustinerii unui numar cat mai mare de beneficiari

-

Finantarea proiectelor integrate "De la ferma la consumator" pentru a sustine valoarea adaugata a productiei primare

-

Investitii in dezvoltarea capacitatilor de procesare a produselor agroalimentare care sa conduca la echilibrarea balantei comerciale

-

Sprijinirea sectorului zootehnic avand in vedere scaderea efectivelor de animale coroborata cu cresterea importurilor de carne

-

Sustinerea formelor asociative cu rol economic in vederea intaririi pozitiei acestora pe piata avand in vedere numarul foarte mare de producatori care detin exploatatii
sub 50 ha, reprezentand 91% din totalul beneficiarilor inregistrati la APIA (900 mii beneficiari FEGA)

Planul national strategic va include masuri/interventii care sa asigure respectarea Pactului ecologic european:
-

Promovarea masurilor pentru cresterea suprafetei de agricultura ecologica
- Respectarea unor conditionalitati superioare de catre fermierii care primesc subventii din
perspectiva bunelor practice agricole si de mediu
- Plati compensatorii pentru aplicarea de catre fermieri a unor masuri care contribuie la
obiectivele de mediu si clima
- Sprijin financiar pentru investitii in sectorul agricol si al procesarii care pot contribui la
sprijinirea inovatiei si competitivitatii in productia de alimente si biomasa, imbunatatirea
practicilor agricole sustenabile, promovarea economiei circulare, dezvoltarea lantului de
aprovizionare
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-

Sustinerea unor masuri de impadurire a terenurilor agricole, infiintarea si regenerarea sistemelor agroforestiere si alte investitii nonproductive care beneficiaza de un
sprijin de 100% din valoarea investitiilor

8. Modificarea PNDR 2014-2020 si lansarea de noi masuri:
- Masura 13 - Plati pentru zone cu constrangeri naturale a fost lasata fara a avea
bugetarea corespunzatoare si astfel fermierii care depun cereri pentru anul de
cerere 2020 nu mai puteau beneficia de finantare pe aceasta masura. Guvernul
PNL a initiat din luna noiembrie discutii cu CE pentru reintregirea sumelor necesare
continuarii masurii pentru anul de cerere 2020 la aceeasi intensitate de sprijin,
suplimentare cu suma de 223 mil. euro.
- Submasura 4.2 "Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor
agricole" - 12 milioane euro - se vor sprijini investitii in abatoarele de capacitate
mica care sa deserveasca zona montana, zona in care exista disponibilitate a
materiei prime si in care unitatile de sacrificare a animalelor si prelucrarea carnii
lipsesc sau sunt amplasate la distante foarte mari.
- Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" va fi lansata la
sfarsitul lunii aprilie 2020, cu o alocare de circa 42,68 milioane euro si de care vor
beneficia atat tinerii din Romania, cat si tinerii romani care muncesc in diaspora si
se vor stabili pentru prima data ca sefi de exploatatii in Romania. PNL va continua
sprijinirea instalarii tinerilor fermieri nu doar prin masurile specifice de finantare
din PNDR, dar si prin alocarea din terenul administrat de catre stat prin ADS de maximum 50 ha pentru tinerii care infiinteaza o ferma pentru prima data.
-

Submasura 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta irigatii - 43,22 milioane euro

-

Submasura 3.1 "Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate" se estimeaza a fi lansata in luna iulie 2020, cu o alocare de circa 2 milioane euro.

-

Submasura 3.2 "Sprijin pentru activitatile de informare si de promovare desfasurate de grupurile de producatori in cadrul pietei interne" cu o alocare de circa 4,07
milioane euro

-

Submasura 9.1a "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol" - alocarea disponibila fiind de circa 1,98 milioane euro

9. Masuri privind instalarea tinerilor fermieri in mediul rural/sustinerea fermelor de familie:
-

Finalizarea adoptarii actelor normative pentru punerea in aplicare a masurilor de sprijin privind concesionarea/arendarea terenurilor administrate de ADS, in limita a
50 ha, catre tineri de pana in 40 ani, in vederea infiintarii de ferme si instalarii acestora in mediul rural - 28 februarie 2020

-

Finalizarea actiunilor de inscriere in sistemul de cadastru si carte funciara a terenurilor libere de contract ce vor face obiectul contractelor de concesionare/arendare
- 30 aprilie 2020

-

Incheierea contractelor de concesiune/arendare cu tinerii fermieri pentru terenurile libere de contract - 30 iunie 2020

10. Negocieri privind reforma PAC si Cadrul financiar multianual (CFM 2021-2027)
Bugetul Politicii agricole comune post 2020 pentru Romania este de cca. 20,5 mld. euro (din care 6,7 mld euro pentru dezvoltare rurala, 363 mil euro pentru
masurile de sprijinire a pietei, respectiv 13,5 mld euro pentru plati directe). Romania isi manifesta sustinerea ferma pentru mentinerea unui nivel adecvat al
alocarilor pentru aceasta politica, cel putin la nivelul actualului cadru de programare, precum si a unor reguli de implementare flexibile adaptabile nevoilor
specifice fiecarui stat membru.
VIII. Fonduri europene
Masurile din programul de guvernare pe domeniul fonduri europene au fost structurate pe doua categorii importante de masuri specifice, respectiv masuri
specifice perioadei de programare 2021-2027, precum si masuri specifice perioadei de programare 2014-2020:
I. Masuri specifice pentru perioada de programare 2021-2027:
-

-

Aprobarea arhitecturii institutionale pentru programele operationale si a masurilor necesare pentru descentralizarea programelor operationale la nivelul regiunilor de
dezvoltare regionala, inclusiv abordarea interventiilor la nivel regional/national - termen luna februarie 2020
Definitivarea rapoartelor de autoevaluare pentru conditiile favorizante care privesc problemele orizontale (achizitii publice, deseuri, managementul riscului, ajutorul
de stat, Carta fundamentala a drepturilor omului)
Definitivarea rapoartelor de autoevaluare pentru un numar cat mai mare de conditii favorizante: specializare inteligenta - Ministerul Educatiei si Inovarii, eficienta
energetica cladiri - Banca Mondiala - studiu de impact, apa + apa uzata - Ministerul Apelor - redesenarea aglomerarilor de sub 2.000 locuitori, conectivitatea digitala harta punctelor albe - Ministerul Comunicatiilor, transporturi - actualizate model MPGT, piata muncii - strategie actualizata, educatie - reducerea abandonului scolar,
reducerea saraciei, integrarea romilor, sanatate si persoane cu dizabilitati
Elaborarea documentelor de programare si negocierea cu Comisia Europeana (axe prioritare - orientari strategice, PO - prioritati, categorii de interventii, estimari
financiare) versiunea initiala - termen luna aprilie 2020, precum si a versiunii a doua (conditionat de aprobarea Regulamentului financiar) - luna iulie 2020
Elaborarea acordului de parteneriat si negocierea cu Comisia Europeana versiunea initiala - termen luna aprilie 2020, precum si a versiunii a doua (conditionat de
aprobarea Regulamentului financiar) - luna iulie 2020
Organizarea unor caravane regionale de informare a beneficiarilor si a altor actiuni de diseminare privind perioada de programare 2021-2027 - aprilie 2020
- Luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea capacitatii administrative a organismelor
intermediare care urmeaza sa devina autoritati de management in perioada de programare 20212027, precum si imbunatatirea capacitatii administrative a marilor beneficiari din domeniul
infrastructurii de transport

II. Masuri curente necesare pentru actuala perioada de programare 2014-2020:
- Implementarea masurilor necesare aprobate prin ordonanta de urgenta pentru a asigura buna
implementare a proiectelor de infrastructura si evitarea riscului de decomitere in anul 2020
pentru proiectele cu finantare din fonduri structurale, precum si a masurilor care se refera la alte
categorii de proiecte care asigura eficienta in utilizarea fondurilor europene
- Implementarea masurilor necesare pentru fazarea proiectelor de infrastructura de apa
aprobate prin ordonanta de urgenta care nu au fost finalizate din perioada de programare 20072013 pentru a continua asigurarea de fonduri din bugetul de stat in vederea finalizarii acestora si
a evita returnarea fondurilor la bugetul UE in valoare estimata de 2,3 mld lei
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-

-

-

-

-

-

Implementarea masurilor necesare pentru punerea in aplicare a Programului national de alimentare cu gaze naturale aprobat prin ordonanta de urgenta pentru
locuintele care se incalzesc pe baza de combustibil solid, in vederea includerii la finantare din fonduri europene, in valoare totala de 500 mil euro, din care 200 mil
euro pentru perioada de programare 2014-2020, cu o populatie beneficiara de 200.000 de gospodarii;
- Implementarea masurilor necesare aprobate prin ordonanta de urgenta si transmiterea la
Comisia Europeana a documentatiei specifice pentru a asigura transferul de fonduri intre POIM
si POAT pentru crearea portofoliului de proiecte necesare in vederea pregatirii perioadei de
programare 2021-2027
- Implementarea masurilor necesare aprobate prin ordonanta de urgenta pentru
operationalizarea completelor de judecata specializate si stabilirea masurilor necesare pentru
disciplinarea personalului implicat in procedurile de achizitie publica, inclusiv pentru folosirea
eficienta a timpului alocat pentru derularea procedurilor de achizitie publica
- Elaborarea proiectului de lege pentru stabilirea cadrului metodologic necesar si aprobarea
masurilor necesare pentru crearea marilor proiecte de cercetare in domeniul vaccinului
tetravalent, medicinei genomice, tehnologiilor de varf, precum si in domeniul inteligentei
artificiale (IA), sprijinirea marilor intreprinderi in domeniul cercetarii, precum si a cadrului
legislativ necesar pentru implementarea proiectelor de specializare inteligenta prin intermediul
parcurilor de specializare inteligenta dezvoltate in parteneriat autoritati locale - mediu de
afaceri;
- Pregatirea proiectului de lege pentru stabilirea cadrului metodologic necesar si aprobarea
masurilor de gestionare a fluxurilor financiare care stau la baza implementarii programelor
operationale in perioada de programare 2021-2027
- Initierea proiectului de lege pentru stabilirea si aprobarea masurilor necesare pentru a
consolida capacitatea de implementare a marilor beneficiari ai programelor operationale, inclusiv pentru calificarea expertilor necesari beneficiarilor de proiecte care
sa asigure implementarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale
Lansarea unui numar de 9 apeluri de proiecte in valoare de 180 mil euro la nivelul Programului operational Capital uman, cu termen estimat de lansare luna aprilie
2020 pentru testarea- pilot a unor masuri de interventie pentru sustinerea crearii de locuri de munca, precum si pentru combaterea saraciei, abandonului scolar, dupa
cum urmeaza:
o Apel INNOTECH - Repatriot - Romania te asteapta: destinat Diasporei cu cresterea nivelului grantului de la 40.000 euro la 100.000 euro si cu o valoare-pilot
estimata de 30.000.000 euro
o Apel INNOTECH - STUDENT - apel-pilot pentru suma de 20. 000. 000 euro destinat studentilor din domeniul IT, Robotica, Automatizari industriale care urmeaza
sa isi initieze un antreprenoriat
o Apel de proiecte CHILDCARE destinat copiilor care provin din familiile celor plecati in strainatate, apel-pilot de aproximativ 20.000.000 euro
o Apel de proiecte RESTART - SANSA TA destinat disponibilizatilor din randul marilor companii care se restructureaza/reorganizeaza, apel-pilot estimat la
20.000.000 euro
o Apel de proiecte-pilot pentru detectarea riscului preventiv de malformatii congenitale la copii intitulat MAMA si COPILUL, in valoare estimata de 20.000.000
euro;
o Apel de proiecte-pilot AFTER SCHOOL pentru asigurarea unui pachet de masuri integrat destinat copiilor aflati in situatie de risc de abandon scolar, cu o valoare
estimata de 20.000.000 euro. Pachetul va include: activitati educationale, masa calda si echipamente de joaca si de agrement destinat petrecerii timpului liber
o Apel de proiecte pentru program de masa calda destinat persoanelor dezavantajate destinat celor aflati in risc de saracie cu o valoare estimata de 28,7 mil
euro
o Apel de proiecte pentru identificarea tinerilor NEETs in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sporturilor, apel-pilot in valoare de 10 mil euro
o Apel de proiecte TECH NATION destinat educatiei digitale a angajatilor din cadrul companiilor atat la nivelul marilor companii pentru asigurarea proceselor de
invatare pe echipamente medicale complexe, cat si pentru IMM-uri pentru formarea deprinderilor de baza in educatie digitala. Valoare apel 30 mil euro
o Semnarea contractelor de finantare pentru urmatoarele categorii de proiecte de impact major:
o Semnare de contract de finantare pentru IGSU in valoare de 648 mil euro - asigura dotarea IGSU cu elicoptere, ambulante, masini de interventie etc.
o Semnare contracte apa canalizare aflate in stadii avansate de pregatire
o Semnare 96 de proiecte pentru intreprinderi inovative in lunile martie-aprilie 2020
o Semnare contracte pentru inovatie in domeniul IT - IMM-uri in lunile martie-aprilie 2020
Continuarea schimbarii paradigmei institutionale a managementului fondurilor europene prin trecerea la o paradigma organizationala orientata direct pe beneficiari
si proiecte. Beneficiarul trebuie consiliat si sprijinit in activitatea complexa de implementare a proiectelor pentru a asigura ritmicitatea absorbtiei si a implementarii
proiectelor cu finantare din fonduri europene
Pregatirea proiectului de lege, stabilirea masurilor necesare, precum si a cadrului metodologic necesar procesului de simplificare si debirocratizare institutionala,
precum si a procesului de simplificare procedurala in evaluarea, selectia si implementarea proiectelor. Debirocratizarea institutionala are in vedere eliminarea
activitatilor paralele desfasurate de doua entitati cu atributii in domeniul fondurilor structurale. Debirocratizarea procedurala are in vedere atat imbunatatirea cadrului
legislativ de gestionare a fondurilor structurale, cat si reducerea drastica a documentelor necesare in diferite etape de evaluare/selectie a proiectelor. Exemplu:
transferul documentelor solicitate in etapa de evaluare CAE a proiectelor in etapa de contractare, simplificarea mecanismelor de evaluare si selectie, dovada
proprietatii in etapa de contractare etc.
Implementarea masurilor aprobate prin ordonanta de urgenta pentru simplificarea procedurala de obtinere a avizelor pentru proiectele mari de infrastructura din
domeniul transportului, apei si apei uzate si a deseurilor, mobilitatii urbane prin introducerea unor mecanisme simplificate de reavizare (exemplu: obtinerea avizului
de mediu - reavizarea, avizului Transelectrica, inclusiv a procedurilor de expropriere, daca va fi cazul);
Implementarea masurilor aprobate prin ordonanta de urgenta pentru descentralizarea managementului fondurilor structurale in domeniul dezvoltarii regionale in
vederea infiintarii in urmatoarea perioada de programare 2021-2027 a opt autoritati de management la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare a Romaniei, avand drept
scop apropierea deciziei de nivelul local si de beneficiari in functie de nevoile pe care acestia le au cu respectarea constrangerilor impuse de cele 5 obiective de politica
la nivelul UE
- Elaborarea si dezvoltarea unui program operational MULTIFOND pentru serviciile publice din
domeniul sanatatii pentru alocarea de fonduri europene necesare perfectionarii resurselor
umane, dotarii cu echipamente si reabilitare infrastructura, digitalizarii, precum si activitatii din
domeniul cercetarii
- Stabilirea cadrului metodologic necesar pentru introducerea modelului polonez de dezvoltare
a pipeline-urilor de proiecte si renuntarea la apelurile de proiecte pentru proiecte majore in
perioada de programare 2021-2027 destinate autoritatilor locale (elaborare documentatii
tehnico-economice: SF + PTE) pentru domenii precum: specializare inteligenta, mobilitate
urbana, regenerare urbana si eficienta energetica pentru a asigura inca din prima perioada a
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perioadei de programare viitoare implementarea proiectelor de catre beneficiari si rambursarea de fonduri de la Comisia Europeana
Introducerea unor mecanisme financiare inovative in perioada de programare 2014-2020 care combina creditele de angajament din bugetul public cu alocarile
financiare din fonduri structurale si fazarea proiectelor de infrastructura in domeniul mobilitatii urbane si a regenerarii urbane pentru a sprijini autoritatile publice
locale, a asigura implementarea proiectelor, dar si pentru obtinerea unui portofoliu de proiecte
necesar perioadei de programare 2021-2027
- Realocarea de fonduri intre programele operationale finantate din Fondul Social European
(FSE) si Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru sustinerea implementarii
proiectelor din domenii prioritare de infrastructura cum sunt cele din domeniul sanatatii,
precum si cele din domeniul educatiei, cu respectarea prevederilor legale si a cadrului
metodologic la nivel european
- Crearea unor mecanisme de creditare si garantare din imprumuturi de la IFI (institutiile
financiare internationale) pentru acoperirea contributiei proprii de 2% si a taxei forfetare de
6% necesare operatorilor de servicii publice de alimentare cu apa si apa uzata astfel incat sa se
asigure implementarea acestor categorii de proiecte de infrastructura;
- Stabilirea cadrului metodologic necesar pentru crearea instrumentelor financiare necesare
garantarii creditelor necesare asigurarii cofinantarii proiectelor cu finantare din fonduri
europene destinate mediului de afaceri prin intermediul Fondului National de Garantare a
IMM-urilor

IX. Munca si protectia sociala
Stimularea liberei initiative, incurajarea muncii prin flexibilizarea pietei muncii si respectarea drepturilor pentru angajati sunt obiective necesare ce trebuie
realizate in domeniul politicii sociale.
La nivelul pietei muncii, programul de guvernare al PNL se va axa pe masuri active, structurat pe programe care au in vedere, pe de o parte, stimularea liberei
initiative si cresterea numarului de locuri de munca, in urmatoarea perioada dar, mai ales, pe crearea unui climat de munca stabil pentru persoanele active la
acest moment si, totodata, atractiv pentru persoanele plecate la munca in strainatate in ultimii ani, in vederea revenirii si reintegrarii lor pe piata muncii
nationale.
Pentru o viata decenta la momentul pensionarii alaturi de pensia garantata de stat, stabilita prin aplicarea principiului contributivitatii, viitorul pensionar trebuie
sa fie stimulat inca din activitate sa isi asigure veniturile necesare prin capitalizarea si acumularea in fondurile de pensii private si in conturi individuale private.
In domeniul asistentei sociale, veniturile trebuie sa adreseze, in mod transparent si eficient, nevoile celor cu adevarat in nevoi. Eforturile acestora in accesarea
serviciilor trebuie usurate, concomitent cu o abordare integrata pe care statul trebuie sa o aiba.
Toate deciziile publice trebuie bazate pe consultare, pe dialog social, pe implicarea eficienta a actorilor sociali in procesul decizional. Organizatiile societatii civile
vor deveni parteneri importanti in furnizarea serviciilor de cea mai buna calitate pentru beneficiari.
Domeniul muncii si al protectiei sociale are nevoie de o infuzie de modernitate, inclusiv prin folosirea tehnologiei respectiv prin eficientizarea aparatului public,
principala grija a noului guvern fiind satisfacerea nevoilor cetatenilor.
Politici active de ocupare/stimulare a muncii
Obiectiv: Incurajarea muncii si flexibilizarea pietei muncii pentru a veni in sprijinul cresterii numarului de locuri de munca si a salariatilor cu forme legale
Principalele masuri:
-

Dezvoltarea si modernizarea relatiilor de munca prin adaptarea la noile realitati/tendinte economice si cerinte sociale, concomitent cu simplificarea poverii
administrative in relatia stat- cetatean
Sprijinirea cooperarii dintre sistemul de educatie/sistemul de afaceri, prin sustinerea structurilor de invatamant dual
Cresterea eficientei Inspectiei Muncii pentru combaterea muncii la negru/gri in vederea respectarii drepturilor angajatilor
Masuri de modernizare si de intarire a institutiilor de reglementare a pietei muncii, incluzand masuri de dezvoltare a mobilitatii transnationale a lucratorilor, conform
Strategiei Europene privind promovarea unui cadru de angajare sustenabil, calitativ si de sustinere a mobilitatii muncii, precum si a Strategiei EU.2020
Imbunatatirea mecanismului de stabilire a salariului minim prin consultari cu partenerii sociali
Eficientizarea activitatii ANOFM pentru a oferi servicii competitive beneficiarilor - persoane in cautarea unui loc de munca (inclusiv romani din diaspora, dar si persoane
cu dizabilitati), respectiv angajatori
Orientarea resurselor publice exclusiv catre persoane aflate in incapacitate de a lucra

Politici corecte si eficiente vizand pensiile
Obiectiv: O pensie echitabila pentru toate categoriile de pensionari, un sistem public de pensii eficient si sustenabil
Principalele masuri:
-

Analiza intr-un grup de lucru, impreuna cu partenerii sociali, inclusiv asociatiile pensionarilor, a discriminarilor din sistemul public de pensii care urmeaza sa fie corectate
prin aplicarea principiului contributivitatii in stabilirea dreptului la pensie
Eficientizarea sistemului public de comunicare cu pensionarii, de gestiune a informatiilor in vederea stabilirii pensiilor (inclusiv cu romani aflati la varsta pensionarii in
diaspora), de solutionare a cererilor
Eficientizarea modului de lucru din casele de pensii pentru reducerea timpilor de asteptare a deciziilor de calculare/recalculare pentru pensionari
Reorganizarea activitatii AJPIS, AJOFM, ITM, case teritoriale de pensii pe criterii de eficienta si transparenta si simplificarea accesului la servicii (site-ul
servicii.mmuncii.gov.ro); conectarea bazelor de date ale institutiilor din subordine pentru a reduce
povara birocratica asupra cetatenilor
Consolidarea, pe baza analizelor privind evolutia contributiilor de asigurari sociale, a Pilonului
II de pensii
Stimularea celor care desfasoara activitati ocazionale in vederea incheierii asigurarii facultative
la pensii, printr-o serie de facilitati la momentul declararii veniturilor din activitatile ocazionale

Un dialog social real si eficient
Obiectiv: Conectarea dialogului social la evolutiile din mediul economic si social din Romania,
precum si integrarea conceptului de dialog social in cel de dezvoltare nationala
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Principalele masuri:
-

Stimularea institutiilor publice sa practice dialogul social ca mecanism eficient de imbunatatire a calitatii politicilor publice
Asigurarea conditiilor de transparenta si reprezentativitate in selectarea reprezentantilor in CESE in 2020
Elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare si informare asupra rezultatelor procesului de dialog social

Asistenta sociala indreptata catre nevoile reale ale beneficiarilor
Obiectiv: Asigurarea unor conditii de trai decente pentru familiile in dificultate si categoriile sociale vulnerabile
Principalele masuri:

-

- Monitorizarea indeplinirii obligatiilor, la nivelul institutiilor publice, pentru respectarea
drepturilor persoanelor abuzate, inclusiv prin cointeresarea organizatiilor neguvernamentale in
activitatile specifice
- Intensificarea campaniilor de informare/constientizare la nivelul comunitatilor, precum si
asigurarea formarii profesionale pentru toate categoriile de specialisti cu atributii in domeniile
egalitatii de sanse intre barbati si femei si prevenirii si combaterii violentei domestice (in principal:
politisti, asistenti sociali, procurori, judecatori, avocati etc.)
- Dezvoltarea de servicii sociale integrate pentru victimele violentei domestice, inclusiv
consiliere si indrumare catre servicii de asistenta juridica gratuita
- Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv prin cointeresarea
sectorului neguvernamental in perspectiva urmatorului exercitiu financiar al UE 2021-2027
Elaborarea de standarde de cost si de calitate in furnizarea serviciilor sociale, centrate pe nevoile beneficiarilor
Simplificarea si debirocratizarea procesului de eliberare a certificatelor de incadrare in grad de handicap pentru copii si adulti
Reducerea poverii birocratice pentru beneficiarii serviciilor de asistenta sociala
Modificarea Legii nr. 448/2006 vizand unitatile protejate autorizate
Simplificarea legislatiei privind adoptia si cresterea perioadei de monitorizarea postadoptie

X. Educatie, cercetare, inovare
Prioritatea generala a PNL este de a asigura un cadru normativ previzibil si stabil in sistemul de educatie. Pe termen scurt, PNL va lua doar masurile urgente, cu
caracter reparatoriu sau care pot creste calitatea procesului educational, fara a genera instabilitate pentru elevi, profesori sau societate. Ulterior, obiectivul PNL
va fi punerea in practica a viziunii si strategiei din proiectul "Romania Educata". Demersul de operationalizare a acestei strategii va respecta aceleasi principii de
consultare a societatii si a expertilor din domeniu.
Obiective generale:
-

-

-

PNL va prioritiza componenta de echitate si abordarile pedagogice centrate pe elevi/studenti in scopul de a reduce efectele negative induse de cele trei mari crize din
educatia romaneasca: rata ridicata de parasire timpurie a scolii, rezultatele slabe ale elevilor la testarile nationale si internationale si rata de analfabetism functional
masurata la varsta de 15 ani. Scopul este sa prevenim aparitia unei generatii "pierdute", pana la implementarea unei reforme profunde pe termen lung.
In vederea corelarii programelor de studii cu cerintele de pe piata muncii se vor dezvolta parteneriatele cu partenerii socio-economici cu scopul dezvoltarii programelor
din invatamantul profesional dual si cel universitar. Se va urmari astfel corelarea intr-o masura mai mare a programelor cu economia reala si cu prioritatile pe termen
mediu si lung ale Romaniei.
Planificarea si asigurarea complementaritatii surselor de finantare - buget de stat, fonduri externe rambursabile si nerambursabile etc., astfel incat proiectele
implementate sa aiba impact. Sunt vizate proiecte dedicate tuturor sectoarelor: constructia de crese si gradinite, pregatirea de cadre didactice pentru educatia
timpurie, formarea continua a profesorilor, lucrari de constructie si modernizari pentru conformarea cladirilor, sustinerea activitatii de consiliere si orientare scolara,
servicii de suport pentru copil si familie astfel incat sa creasca participarea si performanta scolara.

Prioritati pe termen scurt:
1. Invatamantul preuniversitar:
-

Elaborarea Strategiei nationale pentru educatie timpurie care sa asigure reprezentarea responsabilitatilor tuturor partilor implicate in educatie prescolara si
anteprescolara - autorizarea si functionarea creselor si a altor servicii asimilate, formarea de educatori puericultori
Revizuirea si adoptarea planurilor-cadru, realizarea programelor scolare, a manualelor si altor resurse educationale necesare, prin continuarea efortului de reforma
curriculara
Promovarea programelor de invatamant profesional - dual si extinderea acestora prin adecvarea cadrului institutional existent si stimularea parteneriatului cu mediul
privat, inclusiv pentru nivelele de calificare 4 si 5
Revenirea la cadrul de organizare care permite corectarea lucrarilor la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat in centre de evaluare din alte judete decat cele in care se
sustin probele
Elaborarea si pilotarea structurii de subiecte pentru Evaluarea Nationala din anul 2021, in acord cu reforma curriculara aflata in implementare
Continuarea procesului de debirocratizare a activitatii cadrelor didactice prin reducerea numarului de "hartii" si promovarea calitatii in educatie prin realizarea unui
act educational bun si centrat pe nevoile elevului
Extinderea etapizata a programului "Masa calda" si cresterea calitatii programelor de "After-school" publice si private
Organizarea concursului de inspectori scolari generali, inspectori scolari generali adjuncti, directori ai Caselor Corpului Didactic, directori si directori adjuncti din
unitatile de invatamant pentru anul 2020 si limitarea practicii de delegare in interesul
invatamantului
- Promovarea masurilor care sprijina digitalizarea sistemului de educatie si focalizarea pe
utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-invatare si pentru managementul
educational
- Realizarea unei analize impreuna cu ministerele de resort care sa conduca la adaptarea
legislatiei specifice si sprijinirea autoritatilor publice locale in vederea realizarii conditiilor pentru
obtinerea cu celeritate a avizelor si autorizatiilor sanitare si de securitate la incendiu pentru
unitatile de invatamant
- Monitorizarea asigurarii normelor de igiena in cadrul unitatilor de invatamant, inclusiv prin
realizarea grupurilor sanitare in incinta unitatilor de invatamant
- Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toti actorii interesati de dezvoltarea
educatiei: elevi, parinti, profesori, sindicate si autoritati publice locale si centrale
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Dezvoltarea unor programe nationale in parteneriat cu specialisti in domeniu si reprezentanti ai societatii civile, cu expertiza dovedita, pentru prevenirea si combaterea
fenomenului de bullying, discriminare sau violenta in scoli, precum si asigurarea de consiliere psihologica de calitate, in fiecare scoala, tuturor elevilor ce au nevoie de
acest lucru

2. Invatamantul universitar:
Crearea de mecanisme functionale, prin armonizarea eforturilor institutionale deja existente si a
bunelor practici la nivel national si european, pentru monitorizarea parcursului profesional al absolventilor
Profesionalizarea carierei didactice prin finantarea de programe-pilot de masterat didactic
Pregatirea unui proiect de lege pentru scoaterea veniturilor proprii ale universitatilor din calculul
deficitului public national, permitand universitatilor realizarea de investitii necesare pentru cresterea
competitivitatii
Recredibilizarea studiilor doctorale prin eliminarea practicilor de plagiat si dezvoltarea activitatilor de
cercetare prin implicarea specialistilor din tara si din strainatate in vederea cresterii calitatii, conform
standardelor internationale. Demararea imediata a evaluarii scolilor doctorale, pe baza metodologiei
agreate cu ARACIS si Consiliul National al Rectorilor
Sprijinirea universitatilor pentru a-si dezvolta strategiile de internationalizare, prin adoptarea unui
cadru strategic la nivel national in acest domeniu, care sa includa masuri de recompensare a acelor institutii
care sunt parte a aplicatiilor selectate in cadrul apelului pentru Universitati Europene sau care au
performante deosebite la nivel international

3. Cercetare - Inovare:
-

Modificarea mecanismului de finantare pe proiecte de cercetare: acesta se va face exclusiv pe baza unor evaluari realizate de echipe care sa includa experti
internationali pentru a asigura obiectivitate si evitarea potentialelor conflicte de interese
Initierea unei evaluari a institutelor nationale de cercetare si dezvoltare, in scopul dezvoltarii unor poli nationali de competitivitate
Realizarea procesului de cartografiere a infrastructurii de cercetare si dezvoltarea unei retele de infrastructura de cercetare regionala care sa ofere acces la
echipamente tuturor cercetatorilor din institutiile publice din regiune
Asigurarea conditiilor necesare continuarii si finalizarii proiectelor majore de cercetare, cu finantare si participare nationala si europeana:

-

Laserul de la Magurele Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics ELI-NP - integrarea infrastructurilor de cercetare ELI-NP si CETAL in cadrul unui ecosistem al
inovarii si dezvoltarii bazat pe creativitate, care sa permita cresterea gradului de atractivitate a platformei Magurele, atat pentru cercetatorii din intreaga lume, cat si
pentru investitorii in activitatile de CDI;

-

Centrul International de Studii Avansate a Sistemelor: Rauri - Mari (DANUBIUS-RI) ca infrastructura distribuita de cercetare interdisciplinara aferenta marilor sisteme.

-

Reintroducerea expertilor internationali ca masura obligatorie in evaluarea granturilor nationale, astfel incat pentru orice proiect evaluat acestia sa reprezinte
majoritatea evaluatorilor desemnati, iar toti evaluatorii desemnati sa indeplineasca standardele minimale de vizibilitate internationala

XI. Tineret si sport
A. Politici, obiective si actiuni prioritare in domeniul tineretului
1. O noua Strategie de tineret si planul de implementare
Pana la sfarsitul anului 2020 se va demara procesul de consultare cu toti actorii relevanti pentru sectorul de tineret (consiliile tinerilor, organizatiile de tineret,
cercetatorii din domeniul tineretului etc.) in vederea realizarii Strategiei de tineret 2021-2026 si a planului de implementare aferent. Planul de implementare va
fi conceput in colaborare cu celelalte ministere si institutii publice responsabile de domenii cheie (educatie, sanatate, piata muncii etc.), astfel incat aceasta
abordare orizontala sa faca posibila introducerea la timp a masurilor prevazute de Strategie.
2. Reluarea consultarilor cu structurile reprezentative de tineret
Guvernul PNL va avea un dialog continuu cu tinerii. Consiliul consultativ pentru probleme de tineret va fi convocat lunar si se vor forma la nivel national grupuri
de lucru, in functie de specificul temei vizate. Grupurile vor fi formate ca urmare a unor apeluri publice, pentru a asigura transparenta totala a procedurii.
3. Programe pentru cresterea nivelului de incluziune a tinerilor
Guvernul PNL va demara consultari cu AM POCU in vederea modificarii ghidului solicitantului privind alocarea fondurilor europene pentru tinerii care nu sunt
inclusi in nicio forma de educatie, angajare sau program de formare (NEETs). Acestia vor fi identificati prin metode inovative folosind retelele locale de tineret si
voluntarii din cadrul centrelor de tineret.
4. Actualizarea metodologiei de finantare a programelor si proiectelor de tineret in urma consultarilor cu beneficiarii
5. Demararea procedurilor pentru crearea unui registru electronic al taberelor
6. Consultari la nivel local, folosind infrastructura directiilor judetene de tineret si sport, pentru realizarea programelor de tineret cu specific local
7. Ghid pentru infiintarea consiliilor consultative pe probleme de tineret. Ministerul Tineretului si Sportului va realiza un ghid, pus la dispozitia autoritatilor locale,
care sa le ajute la infiintarea consiliilor consultative pe probleme de tineret de la nivel local, pe langa consiliile judetene si municipiile resedinta de judet.
B. Politici, obiective si actiuni prioritare in domeniul sportului
1. Pregatirea EURO 2020 si finalizarea tuturor investitiilor asumate de Guvern
Guvernul PNL va asigura continuarea si urgentarea investitiilor in proiectele de
infrastructura (stadioane, legatura pe cale ferata intre aeroport si Bucuresti, bazele
sportive locale si scolare) asumate in contextul gazduirii celor patru meciuri de fotbal din
cadrul EURO 2020.
De asemenea EURO 2020 va fi promovat printr-o campanie de nivel national, astfel incat
sa fie stimulat interesul cat mai multor romani pentru acest eveniment, dar si pentru
practicarea sportului in general.
2. Desfasurarea in bune conditii a calificarilor si pregatirilor pentru Jocurile Olimpice de
Vara Tokyo 2020
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Guvernul PNL va asigura mijloacele financiare necesare pentru ca sportivii romani sa participe in cele mai bune conditii la competitiile de calificare si la Jocurile
Olimpice de Vara din acest an. De asemenea Ministerul Tineretului si Sportului va continua consultarile regulate cu federatiile care au sportivi calificati sau in
curs de calificare pentru a identifica din timp si a remedia eventualele probleme aparute pe parcurs.
3. Masuri pe termen scurt pentru sprijinirea sportului de masa
Ministerul Tineretului si Sportului va colabora cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru a
face activitatea sportiva mai atragatoare pentru elevi. Se vor demara procedurile pentru a
putea introduce in programa scolara pentru disciplina Educatie fizica si sport posibilitatea de
a alterna disciplinele sportive predate, astfel incat copiii sa ia contact cu un numar cat mai
mare de sporturi. Concomitent, se vor organiza mai multe competitii scolare pe diferitele
ramuri sportive.
4. Actualizarea metodologiei de finantare a activitatilor sportive
Metodologia de finantare pe anul 2021, atat pentru federatii, cat si pentru cluburi, va fi supusa
inca de anul acesta unui proces de dezbatere publica, in conditii de maxima transparenta. Finantarea cluburilor sportive se va face in baza unor criterii viabile,
in functie de performanta anilor precedenti si in concordanta cu obiectivele asumate pe anul in curs.
Relatia cu federatiile sportive, cluburile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman va fi imbunatatita. Accentul se va pune pe transparenta, responsabilitate
si implementarea principiilor de buna guvernanta, la toate nivelurile.
5. Cresterea finantarii pentru competitiile internationale gazduite de Romania
Guvernul PNL va infiinta un nou program prin intermediul caruia federatiile sportive nationale vor putea finanta mai usor organizarea de competitii internationale
pe teritoriul Romaniei.
6. Lupta impotriva fenomenului de dopaj
Prin Grupul de lucru interministerial in domeniul anti-doping, vom actiona direct pentru a putea combate si preveni dopajul in sport. Prioritatea zero este
protejarea sportivilor prin preventie si educatie.
De asemenea Guvernul PNL va formula si va pune in dezbatere publica o propunere legislativa prin care traficul de substante dopante cu grad mare de risc sa
fie introdus in categoria infractionalitatii.
7. Initierea procesului de digitalizare a Registrului sportivilor si a Registrului bazelor sportive
8. Pregatirea, impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene, a liniilor de finantare pentru programe si proiecte pe probleme de tineret si sport
9. Continuarea dialogului cu toti beneficiarii pentru o noua lege a sportului in scopul simplificarii procedurilor in domeniul sportiv
10. Modificarea normelor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, in special modul
de acordare a premierilor pentru sportivi si personalul tehnic
11. Aducerea la zi in mod esalonat a premierilor acumulate din anii trecuti si inca neachitate de MTS
12. Simplificarea procedurilor de obtinere a Certificatelor de identitate sportiva (CIS) si pregatirea procedurilor pentru ca documentatia sa poata fi depusa si pe
cale electronica
XII. Sanatatea
Obiectivul principal al politicii Guvernului PNL in domeniul sanatatii il constituie asigurarea unor servicii de sanatate de o calitate si o accesibilitate superioara a
acestora pentru toti cetatenii. Cresterea calitatii serviciilor medicale presupune optimizarea tuturor componentelor legate de acestea, de la infrastructura si
dotare pana la actul medical propriu-zis, de la management si sisteme informatice, pana la respectarea drepturilor pacientului.
Finantarea sistemului de sanatate
-

-

Ministerul Sanatatii va reglementa masurile manageriale care vor permite cresterea capacitatii spitalelor publice de a inregistra venituri proprii si cresterea autonomiei
administrative a acestora.
Guvernul va creste alocarea bugetara catre FNUASS, cu destinatia explicita a finantarii si dezvoltarii programelor nationale curative, cu accent pe Programul national
de oncologie si Programul national de boli cardiovasculare.
Guvernul va facilita procesul de accesare a fondurilor europene de catre Ministerul Sanatatii si autoritatile locale pentru investitii in infrastructura si dotari pentru
sanatate, dezvoltarea serviciilor de e-sanatate, proiecte care sporesc acoperirea asigurarilor de sanatate si programe de promovare a sanatatii, prin crearea
Programului operational Sanatate. In acest sens, se va infiinta Autoritatea de management pentru gestionarea Programului pe sanatate din urmatorul cadru financiar
pe fonduri europene.
Guvernul va pregati elaborarea unui pachet de masuri pentru stimularea asigurarilor de sanatate private complementare.

Investitiile in infrastructura de sanatate
-

Ministerul Sanatatii impreuna cu autoritatile locale si ministerele cu retea proprie de sanatate vor realiza o analiza riguroasa a infrastructurii si dotarilor celor 367 de
spitale publice si stabilirea unei liste de prioritati urgente a investitiilor acolo unde exista conditii insalubre sau care pun in pericol siguranta pacientilor.
Ministerul Sanatatii va finaliza de urgenta demersurile necesare pentru obtinerea finantarii
europene pentru Spitalele Regionale din regiunile de dezvoltare Nord-Est (Iasi), Nord-Vest (Cluj) si
Sud-Vest Oltenia (Craiova) pentru demararea cat mai rapida a licitatiilor publice si inceperea efectiva
a constructiei.
Ministerul Sanatatii va sustine modificarea legislatiei astfel incat cabinetele medicale
individuale, cabinetele medicale grupate, cabinetele medicale asociate si societatile civile medicale sa
poata accesa fonduri nationale sau europene pentru investitii in infrastructura si dotari.
Ministerul Sanatatii va continua programul de innoire a parcului de ambulante pentru a creste
accesul populatiei la servicii medicale de urgenta.

Resursa umana din sanatate
Guvernul va sustine modificarea legislatiei pentru compensarea inechitatilor produse de legea
salarizarii unitare, precum si a regulamentului de sporuri, intre toate categoriile de personal medical
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-

si mai ales a biologilor si chimistilor, a personalului auxiliar, cadrelor universitare cu incadrare clinica, a personalului medical ce activeaza in domenii cu grad inalt de
risc.
Ministerul Sanatatii va continua reforma rezidentiatului prin includerea de noi centre de pregatire (publice si private) si prin actualizarea bibliografiei, corelarea locurilor
si posturilor scoase la concurs cu proiectia pe minimum 5 ani a specialitatilor deficitare si cu distributia geografica a acestora, prin actualizarea tematicii si bibliografiei
de examen, prin restabilirea curriculei pentru fiecare specialitate in parte, astfel ca, inca din timpul rezidentiatului, tinerii medici sa poata capata competentele necesare
practicarii medicinei la standardele tehnologice si de calitate actuale.
Concursurile pentru posturi in sistemul public de sanatate se vor desfasura cu impunerea
meritocratiei si a experientei efective in practica medicala.
Ministerul Sanatatii si autoritatile locale vor sustine finantarea programelor de educatie
medicala continua, dobandirea competentelor si abilitatilor pentru personalul medical din spitalele
publice, dar si din medicina primara si de ambulatoriu.

Preventia medicala

-

Guvernul va sustine adoptarea cat mai rapida in Parlament, dupa o corecta informare si
consultare publica, a Legii preventiei prin care populatia sa fie informata asupra efectelor nocive ale
unor alimente, produse sau obiceiuri alimentare sau comportamentale.
Guvernul va sustine adoptarea cat mai rapida in Parlament a legii vaccinarii. In acelasi timp,
Ministerul Sanatatii va sustine desfasurarea de campanii de informare a vaccinarii, aprovizionarea cu
vaccinuri, precum si asigurarea din fonduri europene si bugetul national a dotarilor la nivelul
autoritatilor locale si a medicilor de familie pentru pastrarea in conditii corespunzatoare a vaccinurilor.
In cadrul legii vaccinarii va fi stabilita si obligatia Ministerului Sanatatii de a elabora si aplica un plan multianual de vaccinari si, implicit, un plan multianual de achizitii
de vaccinuri.
Ministerul sanatatii va include vaccinarea antiHPV, demarata in 2020, in Planul multianual de vaccinare.
Guvernul va urgenta inceperea derularii programelor nationale de screening cu finantare de la UE in domeniul bolilor cronice cu cea mai mare incidenta in populatia
Romaniei: boli cardio-vasculare, diabet zaharat, cancer pulmonar, colo-rectal, cancer de san, de col uterin, de prostata.
Guvernul Romaniei, prin Ministerul Sanatatii si celelalte ministere si institutii implicate, va integra, imbunatati si extinde capacitatea de preventie si reactie la crize si
evenimente de sanatate publica prin masuri specifice. In cadrul actualei situatii generate de prezenta noului tip de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul Romaniei,
Guvernul, prin toate ministerele si institutiile implicate, va lua toate masurile pentru a actualiza cadrul legal specific si organizatoric si va finaliza procedurile de achizitie
si dotari cu echipamente necesare. In acelasi timp, Guvernul, prin ministerele si institutiile de resort, va asigura completarea si mentinerea stocurilor necesare pentru
actuala situatie, precum si pentru alte posibile situatii sau evenimente de sanitate publica.

Medicina primara
-

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va acorda o crestere graduala a ponderii medicinei primare in cadrul bugetului FNUASS, astfel ca pana in anul 2024
procentul alocat sa se inscrie in media europeana.
CNAS va propune o serie de masuri pentru simplificarea si debirocratizarea relatiei contractuale cu medicii de familie (utilizarea exclusiva a semnaturii si registrelor
electronice), astfel incat resursele de timp si financiare ale medicilor sa poata fi folosite mai mult spre componenta profesionala.
Contractele-cadru, la a caror negociere reprezentantii medicilor de familie trebuie sa fie parte activa, vor cuprinde cuantificarea clara si extinderea numarului si tipurilor
de servicii medicale prestate (activitati epidemiologice, de preventie, programe de screening).
Guvernul va avea ca prioritate optimizarea Sistemului integrat unic de asigurari de sanatate (SIUI) si aducerea lui la parametrii de functionalitate normala, conditie de
baza pentru o activitate eficienta a medicilor, dar si pentru scaderea cheltuielilor decontate.

-

Medicina de ambulator si investigatiile paraclinice

-

CNAS va introduce obligativitatea tuturor furnizorilor de servicii de sanatate de a crea liste de asteptare pentru pacientii cronici pe criterii clare si transparente,
diferentiate pe tipuri de patologii, precum si sisteme digitalizate de programari.
CNAS va actualiza tarifele de decontare a serviciilor medicale din ambulator si paraclinic, precum si a plafoanelor pe furnizor in scopul cresterii accesibilitatii pacientilor
in medicina secundara prin negocierea contractului-cadru si a normelor de aplicare cu asociatiile profesionale, patronale si de pacienti.
CNAS va stabili circuite separate pentru pacientul oncologic in sensul accesului mai facil si fara intarzieri la investigatii in ambulator conform unor protocoale de
urmarire pre si postoperatorie pentru fiecare tip de cancer.
Ministerul Sanatatii si CNAS vor dezvolta un pachet integrat de servicii conexe actului medical, decontat prin FNUASS, adresat pacientilor cu afectiuni din spectrul autist
(logopedie, kinetoterapie, psihologie).

-

Medicina intraspitaliceasca
-

Ministerul Sanatatii va realiza prin Directiile de sanatate publica controlul si va asigura implementarea efectiva a Planului strategic de prevenire si combatere a infectiilor
nosocomiale la nivelul tuturor spitalelor publice si private, plan adoptat in 2016.
Ministerul Sanatatii si CNAS vor impune obligativitatea spitalelor publice de a introduce sisteme computerizate de programari, criterii clare si transparente de alcatuire
a listelor de asteptare.
Guvernul si Ministerul Sanatatii vor dezvolta capacitatea de interventie in cadrul actiunilor prioritare de infarct miocardic si accident vascular cerebral prin infiintarea
in fiecare regiune a unui centru de trombectomie mecanica, dotarea la cele mai inalte standarde a centrelor judetene de tromboliza intravenoasa, infiintarea unui
centru de coronarografie si stentare la nivelul fiecarui judet, precum si prin includerea in program a centrelor private care indeplinesc criteriile stabilite in legislatie.
Astfel, principalele cauze de mortalitate tratabila in Romania vor putea fi abordate profesionist si
unitar la nivelul intregii tari.

Ministerul Sanatatii impreuna cu CNAS vor finaliza Masterplanul pentru prevenirea si
controlul cancerului - care va cuprinde si un nou tip de program curativ de chirurgie
oncologica.
Ministerul Sanatatii va finaliza Strategia nationala pentru pacientii cu arsuri si va implementa
primele masuri pentru extinderea si imbunatatirea infrastructurii pentru pacientii cu arsuri.
Politica medicamentului
CNAS va adopta o noua formula de calcul a taxei clawback, ceea ce va permite reducerea
timpului de introducere a unor terapii noi, inovatoare, cat si stoparea retragerii din Romania a
medicamentelor generice esentiale pentru tratamentul multor afectiuni.
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Ministerul Sanatatii va crea un mecanism de control la zi al stocurilor de medicamente si vaccinuri si va implementa un pachet de masuri pentru a asigura
disponibilitatea continua a terapiilor esentiale.
Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) va reduce timpii de evaluare pentru introducerea pe piata a noilor tratamente, pentru ca
pacientii romani sa poata beneficia de tratament inovativ la fel de rapid ca si in spatiul comunitar.

Digitalizare si reforma administrativa
-

Ministerul Sanatatii va dezvolta un proces de digitalizare in sanatate in parteneriat cu Agentia pentru Digitalizarea Romaniei.

-

CNAS va implementa de urgenta toate masurile necesare pentru optimizarea Sistemului informatic unic integrat, ale carui disfunctionalitati majore ingreuneaza mult
activitatea furnizorilor de servicii medicale pe toate palierele si reprezinta una dintre principalele probleme de accesare a serviciilor medicale de catre pacienti.

XIII. Mediul si resursele naturale
Obiective imediate:
1. Guvernul PNL se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru a rezolva situatiile care fac
obiectul procedurilor de infringement ce obliga cetatenii romani la plata unor penalitati
considerabile.
2. Auditul programelor derulate de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea deblocarii
celor pentru care nu s-au mai alocat fonduri si a celor suspendate din suspiciuni de frauda
Sectorul forestier
-Cresterea suprafetei ocupate cu paduri in Romania prin infiintarea perdelelor forestiere de protectie
a cailor de comunicatie, a terenurilor agricole si impadurirea terenurilor degradate
-Implementarea unui plan national de combatere a taierilor ilegale pentru sporirea si intarirea
controalelor in zonele de risc identificate
-Finalizarea si operationalizarea aplicatiei Inspectorul Padurii, Woodtracking si a SUMAL 2.2 si
finantarea Inventarului forestier national ciclul 3
-

Eficientizarea activitatii Garzii forestiere prin actualizarea permanenta a hartilor de risc pentru taierile ilegale de paduri si constituirea unei baze de date cu informatii
actualizate legate de limitele proprietatilor forestiere, in vederea unei mai bune monitorizari

Gospodarirea apelor
-

Continuarea dialogului cu Comisia Europeana referitor la conformarea Romaniei pentru indeplinirea obiectivelor legate de tratarea apelor uzate municipale si gasirea
de solutii pentru evitarea infringementului

-

Gestionarea deseurilor

-

Elaborarea unui proiect de asistenta tehnica si operationala finantat din fonduri europene pentru sprijinirea autoritatilor locale in vederea cresterii capacitatii
institutionale pentru implementarea colectarii separate

-

Stabilirea unor standarde minime in materie de servicii pentru colectarea separata (de exemplu, frecventa colectarii, tipurile de containere etc.) in municipalitati pentru
a asigura rate ridicate de captare a deseurilor reciclabile

-

Implementarea unui sistem digitalizat unic de monitorizare a deseurilor care va centraliza si contabiliza toate cantitatile raportate la nivel national

-

Demararea unui program national de stimulare a colectarii separate a deseurilor municipale prin proiecte pilot de gestionare a fractiei biodegradabile din deseurile
municipale

-

Reformarea sistemului de transfer de responsabilitate a obligatiilor operatorilor economici care pun pe piata produse ambalate, echipamente electrice si
baterii/acumulatori

-

Initierea unui program national de constientizare a populatiei in legatura cu gestionarea eficienta a deseurilor

Arii protejate si biodiversitate
-

Cresterea capacitatii administrative a Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) prin bugetarea posturilor prevazute in Legea 95/2016, astfel incat la
nivelul serviciilor teritoriale sa existe un numar suficient de specialisti pentru a putea dezvolta managementul eficient necesar unei bune administrari

-

Aprobarea prin hotarare a Guvernului a limitelor ariilor naturale protejate conform Directivei Inspire

-

Dezvoltarea retelei de structuri din subordinea ANANP cu rol in managementul ariilor naturale protejate si atragerea personalului calificat, competent si cu experienta
in acest domeniu

Calitatea aerului
-

Actualizarea si imbunatatirea retelei de monitorizare a calitatii aerului si asigurarea raportarii datelor privind calitatea aerului cu respectarea obiectivelor de calitate
prevazute de directivele europene
Cresterea nivelului de cunoastere a concentratiilor de poluanti in aerul ambiental, in special
pentru PM10, PM2.5, NO2/NOx, prin dotarea retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului cu
echipamente noi, utilizand fonduri nationale si europene
Dezvoltarea unui sistem de prognoza a calitatii aerului care va functiona ca un "avertizor"
pentru populatie, in general, dar mai ales pentru populatia sensibila (copii si varstnici), utilizand
finantarea din POIM
Elaborarea Programului national pentru controlul poluarii aerului, prin care vor fi identificate
masuri nationale de reducere a emisiilor de SO2, NO2 /Nox, PM10, PM2.5, compusi organici volatili si
amoniac, emisii care provin din incalzirea rezidentiala, transport, agricultura si energie

Referitor la proiectele ce urmeaza a fi finantate din Fondul pentru Mediu este prioritara
reducerea emisiilor de dioxid de carbon/gaze cu efect de sera.
-

Acordarea a 60.000 de tichete pentru programul Rabla
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-

Cresterea bugetului pentru tichetele aferente masinilor electrice si plug-in hybrid

-

Evaluarea prioritara a cererilor de finantare pentru panouri fotovoltaice si deschiderea unui nou apel

-

Finantarea transportului public de calatori cu emisii scazute (electric si GNC) si a statiilor de reincarcare pentru autovehicule electrice

-

Se va finanta inchiderea de depozite neconforme, atat pentru cele municipale, cat si pentru cele industriale in vederea evitarii infringementului.

-

Se va demara programul de finantare a iluminatului public stradal cu lampi LED, precum si de eficientizare energetica pentru cladiri individuale rezidentiale sau cladiri
publice.

-

Pregatirea masurilor necesare pentru valorificarea oportunitatilor oferite de Pactul ecologic european, precum si pentru gestionarea efectelor posibile generate de
noua politica europeana de mediu

XIV. Cultura si patrimoniu
Ministerul Culturii trebuie sa asigure un echilibru dinamic intre protejarea patrimoniului,
incurajarea creatiei contemporane, difuzarea valorilor culturale universale in Romania si,
totodata, a valorilor culturii romanesti in lume.
Programul de Guvernare PNL pentru anul 2020 va continua reformele si proiectele initiate in
ultimele luni.
1. Continuarea procesului privind eficientizarea si reorganizarea structurii actuale a
Ministerului Culturii prin modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si
functionarea Ministerului Culturii
2. Pregatirea demersurilor pentru transpunerea in legislatia nationala a trei directive europene care privesc aspecte relevante referitoare la proprietatea
intelectuala si furnizarea de servicii mass-media audiovizuale:
-

Directiva UE nr. 790/2019 privind dreptul de autor si drepturile conexe pe piata unica digitala (Directiva Copyright);

-

Directiva UE nr. 789/2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor si a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor
de radiodifuziune si anumitor retransmisii ale programelor de televiziune si radio si de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului;

-

Directiva UE nr. 1.808/2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative
in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

3. Implementarea planului de actiuni privind inscrierea sitului Rosia Montana in lista patrimoniului universal UNESCO asumat odata cu reluarea procedurilor:
-

Consultarea si sprijinirea autoritatilor locale in vederea stabilirii unui calendar privind elaborarea Planului Urbanistic General - PUG

-

Finalizarea procedurilor de clasare - cladiri valoroase recunoscute ca monumente istorice

-

Finantarea prin Programul National de Restaurare a Casei parohiale greco-catolice si a Casei parohiale reformate, dar si analizarea finantarii lucrarilor de interventii de
urgenta necesare pentru o serie de alte monumente

-

Transferul Muzeului Mineritului din administrarea Intreprinderii Miniere Rosia Montana (filiala Minvest - S.A.) in cea a Ministerului Culturii, pentru a infiinta Muzeul
National al Mineritului Aurifer

4. Continuarea tuturor demersurilor necesare privind implementarea Programul Cultural National "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021" prin
numirea unui comisar pentru Programul National Cultural "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021"
5. Realizarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea prevederilor Legii 157/2019 privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania
6. Continuarea procedurilor privind acreditarea si deschiderea Muzeului National Bratianu, aflat acum in subordinea Ministerului Culturii, cu sediul in imobilul
"Vila Florica", pentru a reda publicului un monument istoric de importanta nationala, care a fost tinut in umbra de guvernele anterioare
7. Elaborarea si adoptarea Codului Patrimoniului Cultural prin Proiectul "Monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate" SIPOCA
389/SMIS 115895, finantat din Programul operational Capacitate administrativa, implementat de Ministerul Culturii
8. Reluarea lucrarilor pentru refacerea unor mari obiective de patrimoniu aflate intr-o stare avansata de degradare: Muzeul National de Istorie a Romaniei,
Teatrul National din Cluj-Napoca si continuarea investitiilor in obiective culturale de importanta nationala: Muzeul Revolutiei Anticomuniste, Muzeul National
de Arta Contemporana, Muzeul National Bratianu (vila Florica), prin semnarea unui nou acord-cadru de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
9. Pregatirea dosarelor pentru inscrierea elementelor de patrimoniul cultural imaterial din Romania in Lista reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al
Umanitatii - Dosarul "Arta camasii cu altita - element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova" si "Traditiile de crestere a cailor lipitani", in
parteneriat cu Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Ungaria, Croatia si Italia, pentru a fi inclus pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial
UNESCO
10. Mentinerea dialogului permanent initiat in ultimele luni de Ministerul Culturii cu sectorul cultural in vederea continuarii, imbunatatirii si initierii unor politici
publice de sustinere a operatorilor culturali independenti si a artelor
contemporane si continuarea procesului de atragere de finantari externe
nerambursabile pentru finantarea sectorului cultural

XV. Aparare si securitate nationala
Contextul de securitate regional si global continua sa fie caracterizat de o
deteriorare accentuata, iar noile amenintari de natura conventionala si hibrida, in
acelasi timp, necesita o abordare comprehensiva si interinstitutionala prin
integrarea tuturor instrumentelor de putere destinate apararii si sigurantei
nationale.
Romania se confrunta cu o paleta larga de amenintari, mult mai sofisticate si mai
complexe, care produc efecte specifice pe intreg palierul de aparare si rezilienta
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nationala, iar uneori chiar pe linia surprinderii strategice. In Regiunea Marii Negre, precum si in proximitatea acesteia ne confruntam cu o serie de conflicte
inghetate in Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan, dar si cu prima linie a frontului deschis de Federatia Rusa prin invadarea unor regiuni din estul Ucrainei si
anexarea Peninsulei Crimeea, care a devenit, astfel, o platforma de proiectie a fortei dincolo de Marea Neagra, in Marea Mediterana, si are posibilitati de extensie
acolo unde o cer interesele politico-militare ale Federatiei Ruse.
De asemenea, in cuprinsul analizelor de securitate este relevanta prezenta amenintarilor
cibernetice orchestrate de actori statali sau non-statali ce vizeaza nu doar institutii, companii
de stat si infrastructura strategica - transporturi, sanatate, energie, spatiu informational,
sistem financiar-bancar - ci si persoane sau companii private, riscand, prin toate acestea, sa
puna in pericol buna functionare a societatii in ansamblul sau.
Tinand cont de aceste aspecte, Romania trebuie sa continue sa acorde atentia cuvenita
constructului de securitate si aparare intr-un angrenaj calibrat pe relevanta tuturor
instrumentelor de putere ale statului. Prevederile actualei Strategii de Aparare Nationala au
conferit fundamentul incheierii, pentru prima data dupa 1990, a ciclului de planificare
strategica ce a vizat transformarea si modernizarea institutiilor de forta ale tarii, aplicand o
politica coerenta de investitii in aparare, pe o perioada indelungata, cat si intensificand relevanta de pivot regional de securitate prin consolidarea parteneriatului
strategic cu SUA, dar si cu celelalte tari cu care avem semnate parteneriate strategice.
In acelasi timp este necesar ca tara noastra sa dea dovada de tenacitate si coerenta strategica in promovarea intereselor sale de securitate la nivelul NATO si
UE. Pe de alta parte, Romania trebuie sa continue dialogul cu aliatii si partenerii din regiune, cu Turcia, Bulgaria, Ucraina si Georgia, pentru a intari mecanismele
de descurajare si a creste coeziunea NATO in regiune. Cooperarea regionala in formatul Initiativei Bucharest 9, propusa de Romania, precum si Initiativa celor
Trei Mari contribuie la echilibrarea balantei de securitate si cresterea coerentei la nivelului flancului estic si va permite tarii noastre sa mentina pe agenda NATO,
impreuna cu celelalte state aliate din regiune, teme de securitate vitale.
Obiective
Valorificand apartenenta la NATO si la UE, dar si a Parteneriatului Strategic cu SUA, Romania a reusit sa ramana un pilon de stabilitate si predictibilitate pe flancul
estic, in ciuda contextului politic si militar complicat atat la nivel national, cat si international.
Principalele obiective asumate de guvernarea PNL, pe termen scurt, mediu si lung, sunt:
-

prezervarea suveranitatii si a integritatii teritoriale a Romaniei prin consolidarea capacitatii nationale de aparare si a rezilientei in fata amenintarilor de tip hibrid;
consolidarea profilului de aparare si descurajare al Romaniei in cadrul NATO si al UE;
consolidarea treptata a profilului Romaniei de furnizor si garant de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre si in Balcani.

Masuri
1. Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA, ca pilon de politica externa si de aparare, alaturi de apartenenta la NATO si la UE
2. Continuarea alocarii a 2% din PIB pentru Aparare, potrivit angajamentelor luate in cadrul NATO si UE
3. Fundamentarea procedurilor de achizitii de tehnica si echipamente militare pentru realizarea Planului de Inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 20202029, astfel incat sa se asigure interoperabilitatea si complementaritatea cu capabilitatile specifice ale celorlalte state membre NATO, UE si ale celor cu care
Romania are semnate parteneriate strategice
4. Dezvoltarea industriei nationale de aparare prin:
-

incurajarea productiei in intreprinderi cu capital romanesc, in functie de necesitatile nationale de aparare si de capacitatea interna de productie a unor echipamente
interoperabile la nivel NATO;
reglementarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor externe astfel incat contractele sa fie insotite obligatoriu de operatiuni compensatorii in conditii echitabile;
atragerea de finantare europeana prin Fondul European de Aparare si Programul European de Dezvoltare Industriala in Domeniul Apararii (EDIDP), care sa asigure nu
doar retehnologizarea industriei nationale de aparare, ci si interoperabilitatea echipamentelor Armatei Romane cu cele ale aliatilor euroatlantici.

5. Consolidarea participarii Romaniei in cadrul PESCO (Cooperare Structurata Permanenta) si a tuturor programelor europene din domeniul apararii
6. Constituirea si operationalizarea grupului de lucru MApN - Industrie de Aparare pentru eficientizarea participarii Romaniei in programele europene de aparare
7. Consolidarea parteneriatelor strategice cu statele aliate de pe flancul estic al NATO si intensificarea exercitiilor militare comune
8. Dezvoltarea si modernizarea bazelor strategice de pe teritoriul Romaniei
9. Dezvoltarea, pe termen mediu si lung, a infrastructurii de transport astfel incat sa faciliteze deplasarea rapida pe axele vest-est, nord-sud, in contextul
proiectelor NATO si UE de mobilitate militara
10. Amplificarea prezentei aliate pe teritoriul Romanei, in domeniul terestru, maritim si aerian, ca strategie de aparare si descurajare
11. Continuarea participarii in operatii si misiuni externe sub egida NATO, PSAC, ONU, OSCE, intarind, astfel, credibilitatea Romaniei in respectarea
angajamentelor internationale asumate in cadrul organizatiilor internationale, precum si fructificand aceasta ca o oportunitate de crestere a calitatii instruirii si
pregatirii personalului
12. Continuarea procesului de reorganizare si transformare a structurilor centrale, comandamentelor, marilor unitati si unitatilor pentru a raspunde nevoilor de
compatibilitate cu structurile similare din tarile membre NATO si UE, dar si cerintelor generate de tehnica si echipamentele intrate in dotare
13. Modernizarea invatamantului militar pentru a se alinia la evolutia specifica din
domeniu si, astfel, personalul Armatei Romane sa fie pregatit nu doar pentru amenintari
clasice, ci si pentru noi tipuri de provocari si amenintari la adresa sigurantei nationale
14. Asigurarea dinamicii de personal potrivit nevoilor actuale si de perspectiva ale
Ministerului Apararii Nationale
15. Elaborarea strategiei de reactie rapida si contracarare a amenintarilor de tip hibrid,
care sa includa elemente de comunicare strategica, securizarea spatiului informational si
cresterea rezilientei infrastructurii de comunicatii la atacuri cibernetice
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16. Apararea drepturilor istorice, legitime si morale ale militarilor romani in activitate, in rezerva si in retragere
17. Crearea unor programe extinse de suport psihologic destinate militarilor romani intorsi
din teatrele de operatii si familiilor acestora pentru tratarea sindromului de stres
posttraumatic
18. Reafirmarea sprijinului institutional deplin pentru militarii din teatrele de operatii, care
trebuie sa se bucure de cel mai inalt respect pentru efortul depus si riscurile personale
asumate in indeplinirea misiunilor
19. Dezvoltarea si asigurarea pregatirii rezervei operationale a Armatei Romane, cu accent pe
rezerva voluntara
20. Tratarea cu importanta cuvenita a legislatiei cultului eroilor, avand in vedere
insemnatatea simbolica si emotionala majora a acestui domeniu si tendintele de
instrumentare politica

XVI. Politica externa si afacerile europene
I. Orientarea conceptuala generala
Obiectivul principal al politicii externe a Romaniei este cresterea influentei pe plan extern si a profilului international al Romaniei, prin consolidarea capacitatii
noastre de a proiecta in vecinatate si dincolo de aceasta valorile democratice ale statului de drept si stabilitate, precum si de a furniza securitate, in scopul
cresterii sigurantei si prosperitatii cetatenilor romani. Politica externa a Romaniei va continua procesul de consolidare ca vector important de modernizare si
aprofundare a procesului de occidentalizare a societatii si statului.
Politica externa a Romaniei va continua sa se caracterizeze prin predictibilitate si prin indeplinirea stricta si responsabila a angajamentelor asumate. In egala
masura, politica externa a Romaniei va trebui sa fie o politica de consens national, condusa pe principii de profesionalism, rigoare, eficienta, onestitate, stabilitate
si continuitate in promovarea si apararea obiectivelor si intereselor nationale de politica externa.
Politica externa a Romaniei urmareste permanent respectarea stricta a dreptului international, ale carui instrumente vor fi utilizate pentru cresterea eficientei
actiunii de politica externa a statului. In acelasi timp, Romania va continua sa fie ferm angajata in sustinerea multilateralismului, precum si a promovarii statului
de drept la nivel international. Totodata, pentru a fi eficienta si a raspunde adecvat provocarilor actuale ale mediului international, politica externa trebuie
corelata permanent in materie de obiective, prioritati si implementare cu politica de securitate si aparare.
Realizarea de catre Guvernul Romaniei, in principal prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a obiectivelor de politica externa din prezentul program de
guvernare se va face in stransa coordonare cu Presedintele Romaniei, avand in vedere rolul sau constitutional de factor de decizie in domeniul politicii externe.
Va fi mentinuta o relatie stransa cu comisiile parlamentare de specialitate - prin participarea constanta a conducerii MAE la sedintele acestora si trimiterea de
informari regulate pe teme de actualitate.
II. Obiective si masuri
Politica externa a Romaniei va fi indreptata cu prioritate in directia consolidarii triadei esentiale care o defineste: continuarea intaririi si extinderii Parteneriatului
Strategic cu Statele Unite, precum si cresterea rolului, contributiei si profilului Romaniei in Uniunea Europeana si respectiv in NATO.
Avand in vedere ca acesti trei piloni fundamentali definesc comunitatea de valori din care facem parte si ne asigura securitatea si prosperitatea, se va actiona
pentru consolidarea strategica a acestora, a relatiei dintre ei, precum si pentru cresterea relevantei Romaniei in cadrul lor.
Guvernul Romaniei va urmari aprofundarea si dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii in toate dimensiunile sale: de la cooperarea
politico-militara si de securitate la cooperarea economica, respectiv cea culturala, inclusiv in domeniul cercetarii si inovarii, in conformitate cu deciziile
intrevederilor la nivel prezidential din 2017 si 2019 si in conformitate cu Declaratia Comuna privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si
Statele Unite (Washington, 13 septembrie 2011) si cu Declaratia comuna adoptata de Presedintii Romaniei si SUA la Washington, la 20 august 2019, care
marcheaza decisiv aprofundarea Parteneriatului strategic in domenii esentiale. Astfel, Guvernul Romaniei va urmari cu prioritate:
-

dezvoltarea dialogului strategic bilateral si eficientizarea grupurilor de lucru din cadrul acestuia;

-

dezvoltarea pe mai departe a dimensiunii militare a Parteneriatului strategic, inclusiv cresterea prezentei militare americane in Romania, ca garantie de securitate
complementara NATO in fata provocarilor complexe din regiune;

-

acordarea unei atentii sporite securitatii energetice, o cooperare intensificata cu Statele Unite fiind importanta pentru punerea in valoare a resurselor din platoul
continental romanesc al Marii Negre, dar si pentru dezvoltarea eficienta a capacitatilor nucleare civile ale Romaniei de a produce energie, in conformitate cu
Memorandumul de intelegere semnat in septembrie 2019. Intensificarea acestei cooperari este necesara pentru intarirea independentei energetice a Romaniei, dar
si pentru cresterea rolului sau in asigurarea securitatii energetice a regiunii;

-

intensificarea cooperarii in domeniul securitatii cibernetice, inclusiv al retelelor de comunicatii de tip 5G, in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat in
august 2019;

-

stimularea consistenta a dimensiunii economice si de investitii a Parteneriatului strategic;
-

stimularea cooperarii pe dimensiunea educatie, inovare, cultura, cercetare a Parteneriatului strategic;

-

continuarea activa a demersurilor de aderare a Romaniei la programul Visa Waiver.

In cadrul Uniunii Europene Romania va continua sa actioneze ca stat profund dedicat consolidarii
proiectului european, care trebuie sa aduca o Uniune mai puternica, mai coeziva, mai aproape de
cetatenii europeni, capabila sa le asigure securitatea si prosperitatea, fiind urmarita cresterea
profilului si influentei Romaniei in UE, mai ales in contextul retragerii Regatului Unit din UE. Astfel
Guvernul Romaniei va urmari cu prioritate:
fructificarea beneficiilor rezultate pentru Romania din exercitarea Presedintiei Consiliului UE in
semestrul I al anului 2019, inclusiv in ce priveste implicarea activa in procesul decizional la nivel UE, pe
masura posturii Romaniei ca al saselea stat ca pondere din UE27, precum si prin racordarea in continuare
la nucleul statelor care promoveaza consolidarea UE;
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-

punerea in valoare a rezultatelor Summitului de la Sibiu din 9 mai 2019 si implicarea activa in implementarea Agendei Strategice 2019-2024;
- continuarea demersurilor pentru aderarea la Spatiul Schengen, care va consolida functionarea
acestuia si securitatea Uniunii;
- continuarea demersurilor pentru aderarea la Zona Euro, cu luarea in considerare a unui
calendar realist si in conformitate cu interesele economice si sociale ale Romaniei;
- continuarea demersurilor de finalizare a MCV, pe baza unor progrese reale in ceea ce priveste
independenta si eficienta sistemului judiciar romanesc;
- participarea la formatele de cooperare consolidata, care vizeaza aprofundarea integrarii
europene, cum sunt initiativele in domeniul apararii europene, in deplina complementaritate cu
NATO;
- sustinerea agrearii unui parteneriat ambitios si cuprinzator intre Uniunea Europeana si Marea
Britanie;
- sustinerea in continuare a demersurilor pentru adoptarea si implementarea la nivelul Uniunii
a unei politici sustenabile in domeniul gestionarii migratiei;
- sustinerea in continuare a politicii de extindere, pe baza meritelor proprii ale candidatilor,
evidentiate in procesul de reforma, inclusiv a recunoasterii perspectivei europene a statelor din
Vecinatatea Estica;

-

sprijinirea eficientizarii Parteneriatului Estic;

-

continuarea implicarii active in negocierea noului cadru financiar multianual si sprijinirea ajungerii la un acord cat mai rapid la nivelul UE, cu asigurarea unor alocari
corespunzatoare pentru politica de coeziune si politica agricola comuna;

-

sprijinirea rolului de lider al UE in domeniul combaterii schimbarilor climatice; sustinerea obiectivelor formulate prin Pactul Ecologic European, concomitent cu
sustinerea unei tranzitii juste si echitabile catre neutralitate climatica, inclusiv cu alocarea fondurilor necesare;

-

promovarea unei prezente romanesti consolidate in institutiile europene.

In cadrul NATO se va actiona pentru cresterea pe mai departe a relevantei Romaniei in organizatie si pentru ca Alianta sa ramana cea mai puternica si eficienta
organizatie de aparare colectiva din istorie, prin contributia la consolidarea sa, inclusiv prin finalizarea procesului de adaptare a NATO la mediul schimbat de
securitate, in ce priveste riscurile, amenintarile si provocarile dinspre Est si dinspre Sud. Astfel, Guvernul Romaniei va urmari cu prioritate:
-

sprijinirea intaririi coerentei si eficientei de ansamblu a Aliantei, inclusiv asigurarea, cu prioritate, a unui Flanc Estic mai bine aparat, de natura sa sporeasca descurajarea
oricarei amenintari dinspre Est;

-

continuarea demersurilor pentru intarirea rolului si capabilitatilor Aliantei in domeniul apararii colective si descurajarii, intarirea Flancului Estic urmand sa aiba loc in
mod unitar si coerent, fara diferente intre Nordul si Sudul sau, ceea ce va duce la securizarea Marii Negre, a carei securitate este esentiala pentru securitatea
transatlantica si a Romaniei;

-

continuarea demersurilor pentru cresterea prezentei aliatilor in structurile aliate de pe teritoriul Romaniei, fie ca este vorba despre Brigada Multinationala, care trebuie
sa devina gata de actiune imediata in orice tip de situatie de criza, fie ca este vorba despre structurile de comandament sau alte tipuri de structuri aliate existente sau
pe care dorim sa le cream pe teritoriul Romaniei;

-

sustinerea consolidarii rezilientei si a capacitatilor de aparare ale partenerilor din vecinatate, in mod echilibrat, inclusiv pentru cei din est, in cadrul efortului Aliantei
de proiectare a stabilitatii;

-

sustinerea in continuare a cresterii rolului Aliantei in combaterea terorismului, inclusiv prin intarirea capacitatii partenerilor din sud de a face fata acestui fenomen;

-

sustinerea pe mai departe a partajarii echitabile a responsabilitatilor in cadrul NATO, prin alocarea in continuare a 2% din PIB pentru aparare, anual;

-

sustinerea, in continuare, a sistemului NATO de aparare impotriva rachetelor balistice;

-

sprijinirea intaririi parteneriatului NATO - Uniunea Europeana ca modalitate de a consolida sinergia si complementaritatea actiunii lor;

-

sustinerea in continuare a politicii NATO a "usilor deschise", pe baza meritelor proprii si a progreselor candidatilor;

-

implementarea deciziilor convenite cu prilejul Reuniunii sefilor de stat si guvern de la Londra, din decembrie 2019, inclusiv prin implicarea activa a Romaniei in procesul
de reflectie menit sa conduca la consolidarea dimensiunii politice a Aliantei, a procesului de adaptare a acesteia si continuarea masurilor aliate de consolidare a
descurajarii si apararii.

Sustinerea de catre Romania a consolidarii relatiei transatlantice, ca factor de potentare a celor trei piloni fundamentali ai politicii noastre externe - fie in relatia
dintre ei, cum este cazul relatiei dintre Uniunea Europeana si Statele Unite, fie in interiorul lor, in cazul NATO, avand o importanta majora pentru civilizatia
democratica occidentala, din care facem parte. Romania, ca partener strategic puternic al SUA si ca stat profund atasat consolidarii proiectului european, va
actiona pentru ca aceasta relatie sa nu aiba sincope si sa se intensifice, plecand de la premisa ca securitatea, in sens larg, a UE depinde de cea a SUA si reciproc,
formand o comunitate unica de securitate transatlantica, deci orice afectare a relatiei transatlantice afecteaza securitatea comuna. In acelasi timp, in NATO o
relatie transatlantica solida constituie fundamentul esential al securitatii aliate, legata inexorabil de aplicarea eficienta a apararii colective definite de articolul V
al Tratatului de la Washington.
O alta prioritate va fi dezvoltarea si aprofundarea in continuare a parteneriatelor si relatiilor
bilaterale europene cu caracter strategic ale Romaniei, atat a celor care contribuie la alaturarea
Romaniei la nucleul Uniunii Europene consolidate, cat si a celor cu valoare adaugata pentru
atingerea obiectivului de asigurare a securitatii si prosperitatii Romaniei, cu alte state din Europa
sau din Asia.
Astfel, Guvernul va continua demersurile intense pentru dezvoltarea si aprofundarea relatiei
strategice cu Germania, a parteneriatului strategic cu Franta, consolidarea in continuare a
parteneriatului strategic cu Polonia, a parteneriatului strategic consolidat cu Italia, a parteneriatului
strategic cu Spania. Va actiona pentru a aduce la zi si a aprofunda, in contextul post-Brexit,
parteneriatul strategic cu Regatul Unit, de o maniera convergenta cu negocierile privind viitoarea
relatie a UE cu acest stat. Va acorda atentie parteneriatului strategic cu Turcia.
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De asemenea, se va actiona pentru ridicarea la nivel de parteneriat strategic relatia cu Georgia si se vor continua parteneriatul strategic cu Azerbaidjan. Se vor
continua eforturile pentru finalizarea negocierilor privind ridicarea la nivel de parteneriat strategic a relatiei cu Japonia si se va continua parteneriatul strategic
cu Republica Coreea. Se vor continua aprofundarea relatiei strategice cu Israel (inclusiv pe
baza relatiei speciale cu comunitatea cetatenilor israelieni de origine romana), precum si
relatiile traditionale cu statele arabe din Orientul Mijlociu si Nordul Africii, precum si din
regiunea Golfului, inclusiv pe dimensiunea comerciala si investitionala. Romania va mentine
pozitia sa traditionala privind finalizarea Procesului de Pace din Orientul Mijlociu, inclusiv cu
privire la statutul Ierusalimului.
In ceea ce priveste vecinatatea imediata, prioritatea permanenta a Romaniei va continua sa
o reprezinte dezvoltarea si adancirea Parteneriatului strategic pentru integrarea europeana
a Republicii Moldova, pe baza comunitatii unice de limba, identitate, istorie, cultura. Romania
va continua politica de sprijin al drumului european al Chisinaului, inclusiv prin consolidarea
institutiilor democratice, precum si prin proiectele bilaterale de interconectare strategica si
cele cu beneficii directe pentru cetatenii Republicii Moldova, numai pe baza asumarii de catre
autoritatile acesteia, prin actiuni concrete, a integrarii europene si procesului de reforma pe
care il presupune. Asadar, sprijinul Romaniei, inclusiv financiar, va continua sa urmareasca cu
prioritate interesele cetatenilor din Republica Moldova si va fi strict conditionat de continuarea reformelor esentiale pentru dezvoltarea democratica a Republicii
Moldova si avansarea parcursului sau european. Totodata, Romania va continua sa sprijine o solutie a conflictului transnistrean care sa respecte pe deplin
integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in granitele international recunoscute, si care sa nu afecteze vectorul proeuropean al acestui stat.
In ce ii priveste pe ceilalti vecini directi ai Romaniei, se va urmari optimizarea acestor relatii, in functie de particularitatile fiecareia. Astfel: relatia cu Ungaria va
fi abordata in cadrul oferit de Tratatul de baza din 1996 si de Declaratia de parteneriat strategic din 2002, precum si in spiritul bunei vecinatati si se va urmari
reluarea activitatii Comitetului de specialitate bilateral privind minoritatile; in relatia cu Ucraina, Romania va continua sprijinirea suveranitatii, integritatii
teritoriale si a aspiratiilor sale europene si va actiona ferm in relatia bilaterala pentru solutionarea problemelor aflate inca pe agenda, inclusiv si mai ales cu
privire la asigurarea protectiei conform standardelor europene a drepturilor persoanelor apartinand minoritatii romane; vor continua demersurile de intarire a
relatiei strategice cu Bulgaria si cooperarea la nivel regional, in cadrul UE si NATO si se va urmari reluarea negocierilor pentru finalizarea delimitarii spatiilor
maritime in Marea Neagra; vor fi promovate dezvoltarea relatiei cu Serbia si sustinerea aspiratiilor sale europene, dar si apararea drepturilor si identitatii
romanilor din Serbia, indiferent de regiunea unde traiesc pe teritoriul statului vecin, inclusiv reluarea activitatii Comisiei bilaterale in domeniu.
Se vor urmari cu prioritate consolidarea stabilitatii si securitatii in Balcanii de Vest, precum si dezvoltarea pe principii democratice si promovarea cresterii si
integrarii economice, elemente esentiale racordarii statelor interesate din regiune la setul de valori si reguli ale Uniunii. Aceste obiective presupun o prezenta
activa a Romaniei in regiune, inclusiv prin transferul propriei experiente de transformare democratica si de reforme.
Se va actiona, de asemenea, in continuare pentru dezvoltarea relatiilor parteneriale cu statele din Asia Centrala, dar si cu alte state din Asia, Africa si America
Latina, mai ales pe dimensiunea economica.
Totodata, un loc aparte il vor avea mecanismele regionale la crearea si dezvoltarea carora Romania a participat si participa:
-

Formatul Bucuresti/B9, cofondat de Romania si Polonia in 2015, formula de cooperare regionala a statelor din Flancul Estic al NATO, ca modalitate complementara de
sustinere a coeziunii Aliantei;

-

Initiativa celor 3 Mari, ca platforma de cooperare regionala a celor 12 state din arealul dintre marile Neagra, Baltica si Adriatica, instrument de sustinere a coeziunii UE
prin dezvoltarea economica a regiunii, prin stimularea interconectivitatii in vederea ajungerii la nivelul real de convergenta cu statele din vestul Uniunii, dar si de
sustinere a relatiei transatlantice prin stimularea implicarii economice a SUA in Europa - la maturizarea politica si conceptuala a careia Romania a jucat un rol decisiv
prin Summitul gazduit in 2018;

-

Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN), a carei presedintie in exercitiu este exercitata de Romania incepand cu ianuarie 2020, pentru un mandat
de 6 luni;

-

Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), Consiliul Cooperarii Regionale, Initiativa Central Europeana, formate consacrate de dialog si cooperare regionala,
in care Romania a avut o implicare si contributii de substanta, inca de la lansarea acestora;

-

Trilaterala pe teme de securitate cu Polonia si Turcia;

-

alte formate trilaterale de interes.

In ceea ce priveste Rusia, se va promova o relatie pragmatica si predictibila, care depinde de implicarea constructiva a Rusiei in solutionarea conflictului din
Ucraina si in redresarea balantei strategice in Vecinatatea Estica, respectarea angajamentelor internationale si a dreptului international fiind o conditie absolut
necesara pentru intensificarea dialogului. Va fi urmarita, totodata, gestionarea relatiilor economice cu respectarea stricta a regimului de sanctiuni decise de UE
in conexiune cu ocuparea ilegala a Crimeii si situatia din Estul Ucrainei, care trebuie sa continue pana la solutionarea crizei din Ucraina. Va fi sustinuta continuarea
activitatii Comisiei comune romano-ruse pentru studierea problemelor izvorate din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului Romaniei depus la
Moscova in timpul Primului Razboi Mondial.
In ceea ce priveste China, vor fi continuate eforturile de punere in valoare a parteneriatului amplu si de cooperare bilateral, care a ajuns in 2019 la a 15-a
aniversare, cu respectarea intereselor economice si strategice ale Romaniei si in linie cu Comunicarea Comuna a Comisiei Europene si a Inaltului Reprezentant
pentru Afaceri Externe si de Securitate din 2019.
Se va actiona pentru promovarea adecvata a diplomatiei economice, cu accent pe atragerea de investitii straine si identificarea de oportunitati investitionale
pentru companiile romanesti, respectiv pentru stimularea schimburilor comerciale, urmarindu-se o balanta comerciala echilibrata. Se va actiona pe mai departe
pentru aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica,
pentru realizarea proiectului coridorului de transport de marfuri Marea Neagra- Marea
Caspica, pe baza Declaratiei comune a Romaniei, Georgiei, Azerbaidjanului si
Turkmenistanului semnate in 2019, la Bucuresti, pentru buna pregatire a participarii
Romaniei la Expozitia mondiala 2020 "Connecting Minds, Creating the Future" (Dubai,
Emiratele Arabe Unite), derularea unor actiuni comune ale MAE cu CCIR si camerele de
comert si industrie bilaterale in vederea promovarii si sustinerii acelor domenii de interes,
atat pentru companiile locale, cat si companiile straine, precum si pentru dezvoltarea
unor ateliere de lucru cu teme prioritare si de actualitate. In planul securitatii energetice
vor fi sustinute, inclusiv in cadrul Initiativei celor Trei Mari, proiectele de interes national
menite sa asigure o diversificare a surselor si rutelor de transport, cum este BRUA, se vor
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urmari valorificarea surselor interne, precum si concretizarea proiectelor de interconectare a retelelor de energie intre Romania si vecinii ei, inclusiv cele cu
Republica Moldova. De asemenea, in cadrul Initiativei celor Trei Mari vor fi sustinute proiectele de interconectare in domeniul transport si digital, de interes
pentru Romania.
Se vor urmari activ promovarea si apararea intereselor si identitatii romanilor din
afara granitelor, inclusiv prin stimularea activitatii comisiilor mixte cu alte state
privind minoritatile si sprijinirea implementarii recomandarilor acestora, in
vederea asigurarii respectarii drepturilor acestora conform standardelor
internationale si pentru valorificarea experientei si bunelor practici ale Romaniei in
domeniul minoritatilor.
Sustinerea multilateralismului se va manifesta, printre altele, prin continuarea unui
profil activ in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), al Consiliului Europei, al
Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), al Organizatiei
Internationale a Francofoniei s.a. Romania va continua sa promoveze activ valorile
democratiei si statului de drept, combaterea si prevenirea antisemitismului,
xenofobiei, rasismului, intolerantei, precum si combaterea terorismului, inclusiv in
cadrul Coalitiei globale anti-Daesh, respectiv prin promovarea unor solutii de drept
international/ale justitiei internationale. In acest sens, demersurile Romaniei se vor
intensifica, inclusiv utilizand parghiile oferite de detinerea Presedintiei Comunitatii
Democratiilor (2019-2021).
Vor fi continuate actiunile de eficientizare a serviciilor consulare, in beneficiul cetatenilor romani din afara granitelor, inclusiv prin extinderea si modernizarea
retelei consulare, actualizarea si mentenanta instrumentelor necesare activitatii consulare, asigurarea unei reactii rapide si eficiente in cazuri de crize consulare,
asigurarea de personal bine pregatit, sa raspunda cu promptitudine, respect si profesionalism solicitantilor de servicii consulare.
In ceea ce priveste alegerile parlamentare din cursul anului 2020, ca obiectiv prioritar se vor urmari organizarea si derularea acestora in afara granitelor in
conditii optime, in conformitate cu limitele competentelor MAE stabilite prin legislatia in vigoare, tinand cont de procedurile implementate cu succes in cadrul
procesului de organizare si desfasurare a alegerilor prezidentiale din noiembrie 2019.
La nivel institutional, se va continua procesul de reorganizare a MAE pe principii de profesionalism, rigoare, eficienta si corectitudine, pentru ca diplomatia
romana sa poata performa cat mai eficient in apararea intereselor cetatenilor romani. In acest scop, vor fi sustinute in acelasi ritm intens demersurile de
consolidare a corpului diplomatic si consular si a personalului de specialitate din cadrul MAE ca un corp de elita, profesionist, inclusiv prin continuarea procesului
de recrutare in cadrul MAE, prin organizarea de concursuri, pentru inlocuirea numarului mare de detasati din mediul privat, a caror detasare inceteaza la 31
august 2020. Vor fi continuate cu prioritate demersurile de depolitizare si profesionalizare a MAE si mentinerea caracterului independent si apolitic al corpului
diplomatic si consular. De asemenea, se va actiona pentru asigurarea resurselor necesare MAE, inclusiv a unui nou sediu adecvat, respectiv pentru optimizarea
sediilor misiunilor diplomatice, mai ales a celor aflate in proprietatea statului roman. Se vor urmari intensificarea colaborarii cu mediul academic si think-tankurile de profil, promovarea adecvata a diplomatiei culturale, precum si o comunicare publica profesionista si eficienta.
Masuri si obiective in relatia cu diaspora romaneasca gestionate de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni
-

-

-

Facilitarea insertiei si reinsertiei sociale, precum si pe piata muncii din Romania a cetatenilor romani cu resedinta sau domiciliul in strainatate, la restabilirea acestora
pe teritoriul Romaniei, precum si atragerea oamenilor de afaceri romani din diaspora pe piata din Romania; sprijinirea integrarii in sistemul de invatamant a copiilor
romani reveniti din diaspora
Initierea unui program EXPAT, prin care sa fie sprijiniti cetatenii romani cu expertiza din tarile Uniunii Europene pentru instalarea pe teritoriul Romaniei si initierea
adaptarii legislatiei pentru adoptarea si integrarea acestor experti, prin crearea Retelei profesionale de excelenta
Initierea adoptarii de masuri legislative menite sa creeze un cadru favorabil pentru incurajarea cetatenilor romani din diaspora sa investeasca in Romania
Facilitarea recuperarii/redobandirii/obtinerii cetateniei romane in conformitate cu prevederile legale in vigoare
Intensificarea cooperarii cu autoritatile centrale si locale din statele vecine si din Balcani, pentru a putea promova mai eficient drepturile etnicilor romani, in
conformitate cu standardele europene
Continuarea masurilor de sprijin in domeniul educatiei pentru romanii din afara granitelor, respectiv in alte domenii, inclusiv al programelor organizatiilor persoanelor
apartinand comunitatilor romanesti, menite sa consolideze identitatea nationala
Extinderea programului de acordare a burselor pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in statele din vecinatate si Balcani, care au rezultate scolare deosebite si
care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana ca limba materna, din sistemul preuniversitar de invatamant din statele
de rezidenta
Reformarea politicii de acordare a burselor pentru etnicii romani de pretutindeni. Initierea, in acest sens, a unor dezbateri publice largi cu implicarea tuturor partilor
(factori de decizie, elevi, studenti, absolventi, experti, sefi ai institutiilor de invatamant mediu si superior, ai mediului privat si de afaceri etc.).
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