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Dragi colegi din Comitetul Politic,  
 

 
Acum mai puțin de un an, înainte de alegerile parlamentare, 
puneam împreună bazele unui mod de lucru nou în politica din 
România: USR PLUS  a venit și și-a asumat niște angajamente în 
fața oamenilor. Am promis atunci că nu vom uita de ele după 
alegeri, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori cu 
programele electorale Am promis atunci că acest contract cu 
alegătorii va fi firul roșu al participării noastre la guvernare.  

Vreau să fie clare câteva lucruri. Sunt mulțumit de progresul 
guvernării? Clar NU. Am tot spus asta public. Am uitat de 
angajamentele noastre? Clar NU. Poate nu am comunicat atât 
cât ne-am fi dorit pe ele, pentru că suntem prinși cu frecușurile 
inutile și interminabile ale unei guvernări de coaliție mai 
complicată decât ar trebui și decât ar putea să fie. Sunt câteva 
teme vizibile unde lucrurile nu merg. Așa cum sunt multe teme 
mai puțin vizibile unde am mișcat lucrurile împreună cu colegii 
mei din Guvern. Și asta e cel mai important: guvernarea e un 
imens șantier unde la 8 luni putem spune că am organizat 
lucrările, am plantat semințele.  

Să fiu clar: Niciodată, niciodată un partid nu a fost atât de atent 
la Programul de Guvernare DUPĂ alegeri. Nu făceau altceva 
decât să le pună pe raft. Demnitarii noștri trebuie să stea cu ochii 
pe angajamente și pe Programul de Guvernare. Și dacă nu stau, 
atunci nu vor mai fi demnitari. Asta este treaba mea ca vice-
premier: să mă asigur că urmăm ce am promis. În limita a 15%  
cât am avut la aceste alegeri și cu ochii pe consolidarea noastră 
în viitor ca partid principal de guvernare.  

Nu, nu sunt mulțumit pentru că există prea multe blocaje. Da, 
sunt mulțumit pentru că, punând cap la cap în acest raport 
informații din toate domeniile vedem cât de multe am început, 
câte am programat ca politică publică, câte am bugetat, câte 
proiecte de legi și HG-uri sunt în pregătire.  

Câteva cuvinte despre acest raport, pe care l-am scris împreună 
cu colegii din guvern.  

În primul rând am ținut să punctăm și modul în care 
angajamentele noastre au intrat în programul de guvernare 
aprobat de Parlament. Pentru prima dată în spațiul public cred 
că putem de acum să oferim explicații privind acele negocieri - 
pentru că, pe lângă alocarea  de portofolii, am ținut atunci să 
punctăm clar în program ce ne angajăm să facem, noi ca guvern, 
nu doar noi ca USR PLUS. Astăzi avem în față o oglindă care ne 
ajută în caz de blocaj: desființarea SIIJ e în programul de 
guvernare și nu e negociabilă; înființarea unei Agenții (prin 
reorganizarea unor direcții) care să rezolve problema 
harababurii investițiilor din sănătate și care să răspundă pentru 
ce nu merge (dacă nu merge) este în programul de guvernare și 
nu e negociabilă. Și aș putea continua. Veți vedea în tabel o 
coloană dedicată modului în care am negociat ca 
angajamentele noastre să fie în Program. Sunt unele teme care 
nu au fost acceptate de la bun început în Program - primari în 
două tururi de pildă. A fost o decizie grea atunci, dacă să blocăm 
crearea guvernului sau nu. Am decis că am reușit includerea 
multor altor teme și am deblocat situația. Am căutat formule de 
a rediscuta decizia, de pildă în comisie parlamentară dedicată 
(codul electoral). Nu renunțăm la acele angajamente. Mergem 
pe cale parlamentară și rămân prioritățile noastre pentru 2024, 
dacă altfel nu se poate. Pentru că noi nu am scris un Program de 



guvernare glossy de care uităm, noi am luat angajamente 
concrete, care pot fi urmărite. Ceea ce facem acum. 

Am organizat un sistem de note pentru progres:  

 0 
Neacceptat de coaliție în Programul de 
Guvernare 

 1  Acceptată în PG dar blocată în aplicare 

 2 
Pe șine - măsura are calendar de aplicare,  
e bugetată sau există proiect de lege/HG asumat 
de Guvern 

 3 
Progres semnificativ în aplicare/Instituțiile 
conduse de USR PLUS au aplicat în practică 
ideea/principiul sau îndeplinit. 

 

Din categoria 1 aș putea cita: desființarea secției speciale - 
ministrul nostru a pregătit legea, guvernul din care facem parte 
a adoptat-o ca proiect, apoi un partener a blocat-o  în Parlament. 
Sau legile electorale - aici  ne-am înțeles să avem un dialog într-
o comisie parlamentară, ulterior partenerii de coaliție s-au 
răzgândit din nou. Nu o pot spune altfel decât direct: asta s-a 
întâmplat, vedeți detalii în tabel la angajamentul nr. 4. Mai sunt 
unele probleme unde se întârzie și unde se poate rezolva ușor, 

pare a fi mai degrabă inerție și un mod de a guverna unde timpul 
are o valoare relativă: deblocarea proiectului legislativ al 
exploatării gazelor din Marea Neagră, sistemul de garanție 
pentru ambalaje care este avansat dar tot întârzie să vină în 
guvern sau crearea unui fond pentru democrația din Republica 
Moldova. Teme punctuale unde nu avem diferente cu partenerii 
noștri dar unde există blocaje, pe care ne vom apleca perioada 
următoare.  

Am pus răul înainte, la propriu, în acest raport. Haideți să vorbim 
și despre bine. Imensa majoritate a angajamentelor noastre 
sunt în categoria 2. Adică în etapa organizare de șantier. La 
mai puțin de un sfert dintr-un mandat de guvernare, am 
organizat, programat, deja bugetat cea mai mare parte dintre 
ele.  

Câteva exemple, deși vă îndemn să treceți prin tot tabelul, 
pentru că detaliile sunt importante. Și pentru fiecare detaliu de 
organizare a șantierului cineva dintre colegii noștri miniștri, 
secretari de stat, consilieri, parlamentari s-a bătut și a muncit.  

 

 Fără pensii speciale - un subiect dureros. Am desființat 
pensiile speciale ale parlamentarilor și le-am prorograt pe 
cele ale primarilor. Avem un blocaj în coaliție pe detaliile 
reformei pensiilor speciale. Însă avem reforma pensiilor (și 
a celor speciale) reformă cheie în PNRR. Pensie egală la 
contribuție egală trebuie să devină o practică.  
 

 Să nu mori cu dreptatea în mână - reforma justiției 
(angajamentul 3). Întărirea DNA şi DIICOT – legile sunt în 
circuit de avizare; Ministerul Justiției, condus de Stelian 
Ion, a revizuit Codul Penal, aflat în dezbatere publică și 



Codul de Procedură Penală care va intra în dezbatere 
publică. Ministerul Justiției e în curs de finalizare a 
caietului de sarcini pentru sistemul electronic de 
gestionare a cazurilor, care va fi finanțat din fondurile de 
coeziune și din PNRR 
 

 Cetățenie digitală (angajamentul 8). Prin PNRR este 
prevăzută în detaliu realizarea cloud-ului guvernamental, 
adică comunicarea între bazele de date ale instituțiilor 
pentru ca oamenii să nu se mai plimbe cu hârtii de colo-
colo. După mulți ani în care doar s-a vorbit despre 
reorganizarea digitală a statului, cineva, adică noi, a luat 
taurul de coarne: avem proiectul, bugetul și calendarul 
agreate cu Comisia Europeană. 
 

 Medic și pacient, la un click distanță (angajamentul 14). 
Dezvoltarea şi implementarea serviciilor e-health/ 
telemedicină sunt prevăzute în PNRR. 
 

 Bani europeni investiți în industrii ale viitorului (20) 
Prin PNRR se va acorda finanțare prin instrumente 
financiare pe diferite categorii și granturi pentru noi 
tehnologii ecologice, digitalizarea IMM-urilor (500 
milioane euro), pentru industriile de baterii și 
microelectronice (400 milioane euro).  
 

 Împădurim România și combatem tăierile ilegale prin 
DNA-ul Pădurilor (angajamentul 29). Prin PNRR am 
prevăzut împădurirea / reîmpădurirea  unei suprafețe 
totale de 56700 de ha până în 2026. Punem bazele celui 
mai mare program de împădurire dintre toate planurile de 
reziliență din UE. Din nou: e bugetat, detaliat, cu calendar 
agreat. De asemenea, am inclus fonduri și calendar pentru 
un serviciu informatic integrat de supraveghere, control, 

monitorizare a fondului forestier. MIPE și Ministerul 
Mediului au gândit un sistem digital de urmărire a tăierilor 
ilegale. Vom urmări inclusiv cu drone fenomenul. De 
asemenea, s-au făcut pași de către MJ pe celălalt subiect: 
un proiect de lege care ar urma să fie gata în octombrie va 
fi dedicat infracționalității de mediu și va stabili 
competențele DNA pe acest subiect. 
 

 Combaterea sărăciei energetice (angajamentul 31). 
Legea consumatorului vulnerabil a fost inițiată de 
Ministerul Muncii, propusă de Guvern, adoptată de Senat, 
acum e în dezbatere la Camera Deputaților, cameră 
decizională. Avem amendamente pentru a completa cu 
detalii din angajamentul nostru. Iată un subiect care a 
devenit urgent pentru toată lumea și de care USR PLUS 
vorbește de doi ani.   
 

 Protecție socială și muncă legală în domeniul 
serviciilor (angajamentul 32) Una dintre reformele 
sociale din PNRR este introducerea acestei forme flexibile 
de muncă fiscalizată. Beneficiari: 60.000 de lucrători din 
sectoarele serviciilor prestate la domiciliu; investiții: 3,8 
milioane euro.  
 

 Un loc de muncă: cea mai bună protecție socială (VMI) 
(angajamentul 34) - Implementarea venitului minim de 
incluziune (VMI) este inclusă în PNRR. În 2022 vom avea 
Proiect de lege. 
 

 Un viitor pentru cultura independentă (angajamentul 
37) – o serie de reforme și investiții au fost prinse în 
PNRR, de exemplu: Elaborarea și adoptarea Statutului 
lucrătorului cultural (legislație care să recunoască 
specificul muncii atipice din domeniul cultural),  Crearea 



Fondului Național de Artă Contemporană, alte măsuri sunt 
în curs de finalizare a negocierilor. 
 

 Sate cu arhitectură tradițională protejată și pusă în 
valoare (angajamentul 39). Au fost incluse în PNRR: 
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea 
creșterii atractivității zonei: Reabilitarea a 30 obiective 
tradiționale (case și gospodării tradiționale, șure, etc) din 
Delta Dunării; Finanțarea rutei satelor cu arhitectură 
tradițională. 

Primul  angajament care s-a finalizat este Accesul garantat la 
medicamente esențiale, realizat de ministrul USR PLUS al 
Sănătății, Ioana Mihăilă (angajamentul 12). Prin aceasta se 
elimină blocaje birocratice pentru intrarea pe piață a unor 
medicamente autorizate în Uniunea Europeană.  

 Antreprenoriat fără birocrație (angajamentul 19) 
înseamnă un efort constant, permanent de a depista 
aberații birocratice care încurcă antreprenorii. Claudiu 
Năsui și-a făcut o misiune, ca parlamentar și acum ca 
ministru din reducerea aberației. Odată la câtea săptămâni 
vine cu o nouă tură de schimbări. Un efort structurat de 
reducere a poverii administrative pe firme este prins în 
PNRR (simplificarea licențelor industriale sau simplificarea 
testului IMM de pildă).  
 

 Transparență totală (angajamentul 5). Ministerele 
conduse de USR PLUS publică constant date de interes 
public precum: toate contractele pe fonduri europene 
(MIPE și MEAT), registrul de operațiuni – unde sunt vizibile 
ordine de plată și facturi (la Ministerul Transporturilor, 
condus de Cătălin Drulă, respectiv la CNAIR), finanțarea 
proiectelor de cercetare și bugetele institutelor de 

cercetare (MCID, condus de Ciprian Teleman), date 
privind campania de vaccinare anti-COVID (Sănătate).  
 

 Ne-am asumat un Fond de 1 miliard de euro pentru o 
infrastructură sanitară modernă (9). Invers decât 
partidele vechi, am promis modest și am realizat mai mult. 
Am mărit semnificativ alocarea pentru Sănătate față de 
prima formă a PNRR - acum este bugetat un fond de 1,7 
mld euro pentru spitale noi sau corpuri/aripi noi de 
spitale. Plus câteva sute de milioane pentru dotări 
cabinete medicale și centre comunitare (180,5 mil. euro 
pentru 3.000 de cabinete medicale). Pentru reducerea 
timpilor de așteptare la unitățile de urgență, au fost 
modificate deja reglementările necesare. Avansează și 
construcția celor 3 centre de mari arși, proiectele sunt 
finalizate sau se vor finaliza în acest an iar anul viitor vor fi 
semnate contractele. PSD a vorbit de 8 spitale regionale 
dar nu a fost în stare să continue ce a început guvernul în 
2016 prin Dacian Cioloș/Vlad Voiculescu: cele 3 spitale 
regionale unde aveam contractate împrumuturi 
internaționale. Am făcut progrese pe fiecare dintre ele: la 
Iași, am semnat contractul de finanțare, urmează Cluj și 
Craiova, în septembrie. Apoi vor urma imediat contractele 
de proiectare. Avansează și Inventarierea urgentă a 
unităților medicale cu probleme de funcționare, au fost 
evaluate deja 71 de spitale cu 286 de clădiri.  
 

 Siguranța pacientului, pe primul loc (13). Pentru 
combaterea infecțiilor nosocomiale a fost aprobată 
Legea nr.3/08.01.2021 și alte acte normative importante 
și au fost organizate concursuri pentru managerii de 
spitale pentru spitalele din subordinea Ministerului 
Sănătății. În plus, este în curs de avizare protocolul pentru 
transparentizarea cheltuielilor tuturor entităților publice 



de sănătate. Pentru reorganizarea sistemului 
transfuzional este în desfășurare un proiect împreună cu 
Comisia Europeană, ce se va finaliza anul viitor. 
 

 Programele naționale ”Fiecare copil la grădiniță” și 
”Școală pentru toți”. Normele de implementare pentru 
legea Fiecare Copil la Grădiniță 2 au fost date în 2021. În 
PNRR a fost inclus cel mai mare program pentru 
prevenirea abandonului școlar, în valoare de 500 milioane 
euro. Se va aplica printr-o schemă de granturi pentru școli 
(1600 de școli, mai multe decât în estimarea din 
angajament – 1200). 

Adevărul e că sunt multe. 20 dintre angajamente, jumătate, sunt 
în categoria 2 sau au o medie de peste 2. Multe șantiere 
deschise, multe eforturi nevăzute - felicit colegii din guvern, din 
ministerele conduse de USR PLUS, dar și din celelalte ministere 
unde avem secretari de stat care au muncit pentru ca aceste 
angajamente să se întâmple. 

Cum procedăm mai departe? Vom ieși de la guvernare? 
Haideți să vorbim mai puțin despre eventualități și să 
încercăm să așezăm dezbaterea și decizia. Nu, nu vrem să 
ieșim de la guvernare. Pentru că vedem că putem schimba 
România. Pentru fiecare blocaj stupid din coaliție există 5 
teme pe care progresăm real. Pentru fiecare SIIJ nedesființat, 
există niște spitale regionale unde înaintăm, există niște zeci 
de mii de hectare de pădure pe care le vom planta. Dar, nu, nu 
vom rămâne la guvernare în orice condiții. Și lucrurile trebuie 
să se schimbe. Faza de organizare de șantier se termină în 
acest an. Așa cum se termină și saga alegerilor interne din 
partidele din coaliție.  

Din iarnă, șantierul trebuie să devină construcție. Nu vom fi 
furnicuțele guvernării, care muncesc, planifică, bugetează și 
când e vorba de decizie politică pedalăm în gol.  

Apartenența noastră la această coaliție va depinde în lunile și 
anii ce vin de mutarea acestor angajamente din categoria 2 
(”Pe șine”) în categoria 3 (”progres semnificativ/îndeplinit”).  

Și decizia nu o iau eu sau Dacian Cioloș sau altcineva. Decizia 
o luăm împreună în Comitetul Politic. Adică noi. Vă propun o 
procedură, o evaluare la 6 luni în Comitetul Politic. Vom 
continua aceste raportări. Vom urmări ce e pe șine și dacă 
șinele sunt în bună ordine sau sunt blocate. La fiecare șase 
luni acest partid va avea o evaluare clară, transparentă, a 
progresului. Eu, ca Vice-prim-ministru voi face acest exercițiu, 
început acum. Cu datele pe masă, cu concluziile pe masă.  

La fiecare șase luni, vom decide împreună dacă raportul 
dintre ce e organizat, ce e îndeplinit și ce e blocat este unul 
care să merite să transferăm încrederea oamenilor care ne-au 
votat în participare la această coaliție.  

Vă propun să ne auzim peste șase luni și să numărăm din nou 
boabele plantate și ce a răsărit.  

 
Vă mulțumesc 

Dan Barna 

vice-prim-ministru USR PLUS 
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Angajament USR PLUS  
- măsura concretă  

Măsuri de operaționalizare  
cuprinse în Programul de Guvernare  
votat de Parlament 

 Stadiu Legendă:  Neacceptat de 
coaliție în Programul  
de Guvernare  

Acceptată în 
PG dar blocată în 
aplicare  

Pe șine - măsura are calendar de 
aplicare, e bugetată sau există proiect 
de lege/HG asumat  
de Guvern  

Progres semnificativ în aplicare / 
Instituțiile conduse de USR PLUS au 
aplicat în practică 
ideea/principiul/Îndeplinit  

 - Nu poate fi 
inclusă momentan 
într-o categorie  

 

1 Fără Penali  
în Funcții Publice 
Introducerea unui nou articol în Constituție. 

„Ne angajăm ferm să punem acest 
proiect în aplicare. Avem în vedere 
votarea textului susținut de 1 milion 
de cetățeni și în Senat, după care 
urmează organizarea 
referendumului de schimbare a 
Constituției în primele trei luni după 
încetarea epidemiei Covid – 19” 
(pag. 226). 

 

 

2  
Fără pensii speciale 
Eliminarea tuturor pensiilor speciale și 
recalcularea lor, în cazul categoriilor 
profesionale (exemplu: militari) care nu au avut 
contribuții, pe baza unei contribuții implicite la 
veniturile pe care le-au avut de la Stat. 

În cazul în care unele nu se pot elimina, se va 
aplica impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor 
speciale peste pragul de cinci pensii minime 
cumulate. 

„Crearea unei comisii speciale 
parlamentare pentru identificarea și 
rezolvarea inechităților din tot 
sistemul de pensii. Totodată vom 
proroga cu un an pensiile speciale 
pentru primari” (pag. 156). 

Comentariu: 

A fost unul dintre cele mai 
vehement negociate puncte din 
programul de guvernare. În 
principiu, nimeni nu apără pensiile 
speciale, dar când este vorba să fie 
tăiate/reduse fiecare are o 
categorie profesională despre care 
crede că trebuie să facă excepție de 
la principiul general. Asta face greu 

Progrese îndeplinite:  

- Au fost eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor.  

- La insistența USR PLUS, pensiile pentru primari au fost 
prorogate.  

- Proiectul de lege depus de parlamentari USR și PNL 
privind eliminarea schemei de pensionare anticipată a 
magistraților a fost adoptat de Parlament în martie 2021.  

În pregătire:  

A fost decisă în coaliție organizarea unui grup de lucru de 
reformă a pensiilor speciale, format din reprezentanți ai 
fiecărui partid în coaliție și Ministerul Muncii. Grupul s-a 
întrunit, dar progresul este limitat. 

Dat fiind că recomandarea de țară a Comisiei Europene 
vorbește despre un sistem de pensii echitabil, în PNRR este 
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de înaintat în decizii într-un format 
care necesită consens.  

inclusă și reforma pensiilor speciale. Conform PNRR, în 
2022, România va avea legislație care trebuie să reducă 
inechitatea între pensionarii speciali și restul pensionarilor, 
trebuie să alinieze pensiile speciale cu principiul 
contributivității. 

 

3  
Să nu mori 
cu dreptatea 
în mână  
- reforma 
justiției 
 
 
 
 
 
 
   
    
   

  
  

  
   

  
  
   

  
   

  
  

    

Desființarea 
Secției 
Speciale  

„Ministerul Justiției va elabora și 
depune în cel mai scut timp un 
proiect de lege privind desființarea 
Secției pentru Investigarea 
Infracțiunilor din Justiție” (pag. 
229). 

Ministerul Justiției a pregătit legea, Guvernul a adoptat-o. A 
fost adoptată de Camera Deputaților, apoi a urmat blocajul 
din Senat, din cauza opoziției UDMR.   

 
 

 
Întărirea DNA 
şi DIICOT 

„Refacerea competențelor DNA cu 
privire la corupția din justiție. De 
asemenea, este necesară 
asigurarea suportului logistic și 
uman: mijloace tehnice pentru 
interceptări, suplimentarea 
schemei de personal (ofițeri de 
poliție, procurori, personal auxiliar) 
atât pentru DNA cât și pentru 
DIICOT” (pag. 229). 

Prin legile justiției se va rezolva problema lipsei de 
procurori din parchetele specializate (scăderea vechimii 
minime). Legile sunt finalizate de către Ministerul Justiției 
și puse în circuitul de avizare interministerială. De 4 luni se 
așteaptă avizele de la Ministerul Afacerilor Interne și 
Ministerul Finanțelor.  

- Ministerul Justiției a declanșat în iulie procedura de 
selecție a procurorilor șefi și adjuncți DIICOT și adjuncți 
DNA. Se va finaliza în septembrie.   

- Ministerul Justiției a inițiat și guvernul a adoptat două HG 
pentru suplimentarea numărului de posturi de polițiști 
judiciari la DNA și polițiști și procurori la DIICOT. 

 
Reevaluarea 
modificărilor 
aduse CP  
și CPP 

În continuarea eforturilor sale de 
abordare a recomandărilor exprese 
importante din Raportul MCV, 
Ministerul Justiției va acționa în 
sensul accelerării procesului de 
evaluare a Codului penal și a 
Codului de procedură penală (pag. 
232).  

Ministerul Justiției a revizuit Codul penal și Codul de 
procedură penală în acord cu deciziile CCR 

Proiectul de Cod penal a fost pus în dezbatere publică în 
iulie 2021.  

Proiectul Codului de procedură penală este în stadiu 
avansat, textele sunt finalizate urmând ca în luna 
septembrie să intre în dezbatere publică. 
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Informatizare 

”Ministerul Justiției se va concentra 
pe dezvoltarea aplicației ECRIS de 
management a dosarelor din 
instanțe și parchete” (pag. 237). 

Ministerul Justiției a finalizat caietului de sarcini pentru 
ECRIS V (sistemul electronic de gestionare a cazurilor). 
Parte a finanțării e asigurată din fondurile de coeziune și o 
alta din PNRR.  

Din componenta de digitalizare a PNRR, trecerea în online 
a actului de justiție (acces național la dosarul electronic) 
reprezintă una dintre cele mai mari investiții.  

Buget investiție: 162 milioane euro. 

 

4 300 
parlamentari, 
primari  
în 2 tururi  
și reforma 
electorală 
  

300 de 
parlamentari  

USRPLUS l-a propus în programul 
de guvernare, a fost refuzat, rămâne 
ca angajament pentru 2024  

 

 

  

 

 Primari în 
două 

tururi.  Alte 
schimbări ale 
legislației 
electorale: 
(extinderea 
votului prin 
corespondenț
ă, liste 
deschise) 

USRPLUS l-a propus în programul 
de guvernare, a fost refuzat de unul 
dintre parteneri.  

Pentru a nu bloca crearea 
guvernului am decis crearea unei 
comisii parlamentare pentru Cod 
electoral și libertatea fiecărui 
partener de a negocia parlamentar 
pentru aceste chestiuni.  

Deși a fost luată în calcul la algoritmul parlamentar ca 
revenind (președinția comisiei) către USR PLUS, partenerii 
au afirmat ulterior că nu a contat la distribuția conducerilor 
comisiei parlamentare și au condiționat crearea de: a) să NU 
fie condusă de USRPLUS și b) să aibă un mandat clar 
negociat dinainte (nu înțelegem atunci de ce mai este 
nevoie de Comisie). În concluzie, am arătat bunăvoință la 
crearea guvernului acceptând că decidem chestiunile 
electorale ulterior în Comisia parlamentară pentru cod 
electoral. Ulterior, a fost blocată chiar crearea comisiei în 
sine.  

Este unul dintre cele mai mari semne de întrebare legate de 
funcționarea coaliției. Ca să fie spus clar: Am fost trași pe 
sfoară.  

 Creșterea 
numărului 

Am propus și agreat această 
prevedere:  

Este blocată în problema generală a legislației electorale, 
descrisă mai sus. 
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de 
reprezentanți 
aleși în 
Diaspora 

3. „Respectarea prevederilor 
constituționale referitoare la norma 
de reprezentare parlamentară și, pe 
cale de consecință, mărirea 
numărului de parlamentari pentru 
românii care trăiesc în diaspora” 
(pag. 262). 

 

5 Transparență  
totală 

Transparenti-
zarea 
achizițiilor 
publice 
 

Registru 
online pentru 
cererile pe 
L544/2001  

„Continuarea transparentizării 
proceselor și procedurilor 
administrative prin promovarea de 
date și informații deschise, 
disponibile public. Publicarea 
online și accesul cetățenilor la toate 
cheltuielile publice, contractele de 
achiziții publice și la toate 
informațiile relevante privind 
instituțiile statului, de la Guvern 
până la primării” (pag. 109). 

Nu putem impune întregului guvern, dar pe partea noastră 
de instituții de care răspundem în virtutea încrederii a 15% 
dintre români am făcut din transparență un principiu de 
acțiune:  

Transparență la Ministerele conduse de USRPLUS:  

MIPE: Publicarea întregii baze de date a fondurilor 
europene, toate contractele, proiectele, finanțările pot fi 
găsite online. 

Publicarea hărții fondurilor europene, cu detalii la nivel de 
județ/localitate/proiect, pentru fiecare program 
operațional. 

MEAT: Publicarea tuturor contractelor de achiziție publică. 

Ministerul Sănătății a demarat procedura de publicare, 
împreună cu Agenția pentru Digitalizare, a tuturor 
cheltuielilor spitalelor, pe platforma centralizată de 
publicare a datelor în format deschis. Președintele CNAS 
numit de USR PLUS a schimbat procedurile interne pentru 
a publica alocările și rezultatele defalcat pe fiecare program 
național de sănătate.  

Ministerul Transporturilor publică registrul de operațiuni la 
companiile din subordine, unde sunt vizibile ordinele de 
plată și facturile (exemplu CNAIR: 
http://213.177.10.50:8686/RaportROGOP.aspx). S-a 
început demersul de transparentizare permanentă a 
proiectelor majore de infrastructură, chiar și a celor aflate în 
pregătire (exemplu Autostrada Ploiești - Brașov 
https://ploiesti-brasov.ro/). 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID): 

http://213.177.10.50:8686/RaportROGOP.aspx
https://ploiesti-brasov.ro/
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Publicăm toate detaliile privind finanțarea proiectelor de 
cercetare și digitalizare din finanțare națională și 
europeană, de asemenea bugetele de venituri și cheltuieli 
ale institutelor naționale de cercetare. 

Uneori, dorința noastră de transparență nu a fost pe aceeași 
lungime de undă cu alte componente ale guvernării. 
Ministerul Sănătății condus de USR PLUS a publicat toate 
datele despre campania de vaccinare anti-Covid. Inclusiv 
date despre centrele de vaccinare speciale - campania de 
vaccinare a fost coordonată netransparent de către alte 
structuri ale statului și tentativa ministrului USR PLUS de 
transparentizare a stârnit reacțiile politice cunoscute.  

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
numit de USR PLUS, a demarat transparentizarea 
concursurilor pentru funcții publice - a obligat instituțiile să 
publice toate concursurile și să le facă cunoscute în mod 
real. De asemenea, ANFP a inițiat o aplicație prin care 
subiectele de la concursuri sunt selectate aleator, 
reducând marja de subiectivism și de ”aranjare” a 
concursurilor.  

În raportul Funky Citizens dedicat transparenței bugetelor 
locale, primăriile conduse de USR PLUS sunt în top. 
Timișoara este singurul oraș cu maxim de puncte, Brașov și 
Sectorul 2 sunt în categoria imediat următoare, cu bugete 
foarte transparente.  

 

6 Primării mai puține  
și mai eficiente 
1. Comasare voluntară a primăriilor 

2. Comasare normativă  

USR PLUS l-a propus în programul 
de guvernare, a fost refuzat, rămâne 
ca angajament pentru 2024.  

Prin PNRR se propune încurajarea unor consorții între UAT, 
prin modificarea codului administrativ. 

 

7 Fără mii de agenții 
1. Raportare publică obligatorie a indicatorilor 
de performanță, a numărului de beneficiari și a 
impactului asupra beneficiarilor. 

2. Desființare/reorganizare agenții în urma unui 

Un efort sistematic de analiză a rezultatelor instituțiilor publice nu a fost acceptat în PG.  

Nu conducem o instituție care ar avea menirea să facă asta (SGG, MF). 

În ședințele de coaliție am propus în mod repetat stabilirea unor obiective de a desființa instituții 
inutile. S-a acceptat principiul, dar când e vorba de exemple concrete, se găsesc apărători ai acelor 
instituții. Pentru reglarea acestei probleme de stabilire a unui consens în coaliție, la refacerea 
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audit al agențiilor care beneficiază de fonduri 
sau privilegii publice. 

  

Protocolului Coaliției am propus crearea unui grup de lucru pentru reforma statului, care trebuie 
operaționalizat. 

În absența voinței politice de a organiza un efort structurat al coaliției, USR PLUS a făcut eforturi pe 
cale parlamentară și în instituțiile pe care le conduce. Sistematic, parlamentarii USR PLUS au în 
pregătire sau au depus deja proiecte de legi de desființare a unor instituții inutile.  

Prin legea bugetului din 2021, la propunerea USR PLUS s-a tăiat finanțarea Academiei Oamenilor de 
Știință din România. Ulterior: Curtea Constituțională a constatat că sunt neconstituționale 
dispozițiile din Legea bugetului de stat pe anul 2021 prin care Academia Oamenilor de Știință din 
România urma ca în acest an să își asigure finanțarea din venituri proprii. Deci avem o decizie CCR 
care spune că nu e constituțional să tai bugetul unor instituții inutile (e aberantă situația, dar 
deocamdată această cale de acțiune este închisă, deci soluția e desființarea prin legi/HG-uri).  

Considerăm că am avut destulă răbdare cu coaliția pe acest subiect. Din 2022 vom condiționa votul 
nostru pentru proiecte ale partenerilor de susținerea acestui pachet legislativ care e în dezvoltare. 
Mai jos sunt doar inițiativele care au maturitate:  

Instituții propuse pentru desființare prin proiecte de legi de către USR PLUS: 

1. Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) 

Pl-x nr. 433/2020 

Status: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților (trebuie să mai 
primească aviz de la Comisia pentru buget și Comisia juridică) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18567 

2. Academia de Științe Tehnice din România și Academia de Științe Medicale 

Pl-x nr. 481/2020 

Status: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților (trebuie să mai 
primească aviz de la Comisia pentru buget și Comisia juridică) 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18621 

3. Institutul Levantului 

Pl-x nr. 167/2020 / Respinsă de Parlament în 2020, o vom redepune.  

4. Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) – comasare prin absorbție cu CNCD 

Pl-x nr. 568/2020 

Nr. la senat: L701/2020 

Status: adoptată de Camera Deputaților, se află la Senat, care este cameră decizională; înaintată la 
Senat pe 15.12.2020 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18567
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18621
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18914 

Restructurări ale ministerelor USR PLUS 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Reducere cu 30 de posturi la reorganizare 

Ministrul Transporturilor a inițiat desființarea ARSVOM - Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare - și transferul capacităților la IGSU.   

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

Claudiu Năsui a desființat 40 de posturi din MEAT cu salarii de mii de euro pe lună și pensie specială.  

La reorganizare a desființat sute de posturi, 40% fiind posturi de conducere și 30% de execuție.  

A dispus desființarea posturilor de administratori speciali ai companiilor de stat - înființate acum 20 
de ani pentru a privatiza companiile. Între timp, multe companii există doar pe hârtie pentru ca 
administratorii speciali să încaseze salarii  (între 10.000 și 14.000 de lei pe lună), niciun pas în 
direcția revitalizării sau curățirii pentru privatizare nefiind făcut în tot acest timp. 

Schema pentru participarea la târguri internaționale era capturată de câteva firme împreună cu 
funcționari din minister, care mergeau la toate, fără rezultate. Schema a fost desființată și va fi 
înlocuită printr-un stimulent fiscal pentru export.  

În premieră, ministerul a publicat (și continuă să o facă) statusul pentru toate schemele de ajutor de 
stat (măsurile de sprijin pentru IMM-urile afectate în perioada epidemiei de covid, pentru Start-Up 
Nation, pentru schema HoReCa).   

Pentru prima dată, numirile în CA la companiile subordonate Ministerului Transporturilor și 
Ministerului Economiei au fost făcute în mod transparent, public, pe bază de CV.  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Proces amplu și permanentizat de debirocratizare a proceselor de lucru cu fonduri europene: 
eliminat ștampila, simplificare MySMIS și proceduri (19 la număr - redus semnificativ timpul de lucru 
pentru încărcarea proiectelor și rapoartelor - 66%).   

Reorganizare minister: procesul de reorganizare se va finaliza după aprobarea PNRR. Vor fi 
eliminate 20% din posturile de conducere. 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) este unul nou creat și a fost gândit din start ca o 
instituție flexibilă, care să reducă birocrația permanentă și unități de implementare per proiect. 
Organizarea ministerului a durat mai mult de trei luni, ca un joc de putere în interiorul coaliție și 
guvernului - unul dintre multele subiecte de tensionare inutilă și blocaj din partea partenerilor de 
coaliție. MCID folosește doar semnătura digitală în relația cu celelalte instituții și a eliminat folosirea 
ștampilei.  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18914
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Ministerul Justiției 

S-au pus bazele procesului de digitalizare a justiției, se lucrează la proceduri și digitalizarea va fi 
finanțată din PNRR.  

Analize de cheltuieli sistematice ale cheltuielilor statului - reformă introdusă în PNRR 

Reforma: îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară prin îmbunătățirea 
managementului cheltuielilor publice în vederea eficientizării și prioritizării acestora. Analizele de 
cheltuieli (spending reviews) vor fi derulate pe domenii cheie de politici publice în următorii doi ani, 
urmând ca bugetul din 2024 să fie făcut luând în considerare rezultatele. Analizele vor fi realizate 
de către companii specializate, pentru Ministerul de Finanțe.  

 

8  
 Cetățenie  
digitală 
 

De-a lungul timpului au fost mai multe inițiative de debirocratizare pentru a elimina practica prin 
care cetățenii plimbă informație de la o instituție la alta pe suport hârtie, însă până când nu rezolvăm 
problema fundamentală a imposibilității tehnice de a comunica direct între baze de date, nu facem 
decât să vorbim despre principii teoretice. Ce ne lipsește este o arhitectură digitală guvernamentală 
care să unească insulele de informații constituite de fiecare instituție în parte care și-a făcut baze de 
date separate și izolate.  

Componenta de digitalizare din PNRR ia taurul de coarne și realizează acest cloud guvernamental. 
A fost una din cele mai dificile componente din PNRR din punct de vedere tehnic și a implicat o 
muncă intensă în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene. Toate elementele angajamentului nostru vor putea fi urmărite pe parcursul 
implementării cloud-ului guvernamental. Aceasta este rețeaua de autostrăzi digitale despre care 
vorbeam în acest angajament și de care se vor lega toate inițiativele de digitalizare a statului român, 
în PNRR avem pe lângă cloud guvernamental în sine și investiții în digitalizare în domeniile: justiție, 
sănătate și educație; la capătul acestui drum urmând ca majoritatea activității acestor domenii dar 
și ale cetățenilor să se facă prin interacțiuni digitale. 

 

9 Fond de  
1 miliard de 
euro pentru o  
infrastructură 
sanitară 
modernă 
Nota bene 

Angajamentul nostru de 
a aloca 1 miliard pentru 

Finalizarea celor trei spitale  
regionale (Cluj, Iași, Craiova)  

Progrese reale pentru spitalele regionale.  

PSD a afirmat că va realiza 8 spitale regionale. Nu a făcut 
nimic nici măcar pentru proiectele demarate în 2016 de 
guvernul tehnocrat, cele 3 spitale regionale din Cluj, Iași și 
Craiova. Câțiva ani pierduți degeaba.  

Soluția pentru aceste spitale este un mix de finanțare: din 
Programul Operațional Regional curent până în 2023 și 
apoi din Programul Operațional Sănătate (în pregătire), 
buget de stat și împrumut de la Banca Europeană de 
Investiții.  

Stadiu și progrese:  
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infrastructură a fost 
depășit ca sumă în 
momentul în care am 
luat decizia de a tripla 
alocarea pentru 
Sănătate din PNRR față 
de versiunea din 
decembrie 2020. În 
acest moment, 
componenta Sănătate 
din PNRR are un buget 
de 2,4 miliarde euro, din 
care 1,7 pentru 
infrastructură. 

Iași: contract de finanțate semnat cu BEI în aprilie (250 
milioane), contractul de proiectare tehnică detaliată 
pregătit pentru semnare în septembrie  

Cluj: contractul de finanțare se va semna în septembrie, în 
noiembrie se semnează contractul de proiectare (305 
milioane).  

Craiova: contractul de finanțare se va semna în septembrie, 
în decembrie se semnează contractul de proiectare (298 
milioane) 

  

 Inventarierea urgentă a unităților 
medicale care funcționează  

în condiții insalubre sau nesigure 

Ministerul Sănătății a semnat în aprilie 2021 un parteneriat 
cu Universitatea Tehnică de Construcții București, prin care 
experți universitari evaluează starea infrastructurii 
spitalicești din punct de vedere al riscului seismic, riscului 
la incendiu și eficienței energetice. Au fost evaluate deja 71 
de spitale cu 286 de clădiri. Rezultatele evaluărilor vor sta 
la baza prioritizării investițiilor în infrastructura 
spitalicească din următorii ani. Prioritizarea va fi făcută de 
Agenția pentru Investiții în Infrastructură de Sănătate, 
înființată conform programul de guvernare și sprijinită cu 
fonduri din PNRR.  

 Modernizarea spitalelor județene În cadrul PNRR, am prevăzut un buget de 1,7 miliarde euro 
destinat construcțiilor de spitale noi sau/și construcțiilor de 
corpuri/aripi noi de spitale.  

Alte investiții prevăzute în PNRR care vor contribui la 
modernizarea spitalelor județene:  

- Dotarea secțiilor de terapie intensivă nou-născuți, în 
valoare de 80 milioane euro în beneficiul a 69 de maternități 
din cadrul spitalelor și  

- Dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții în mediul de spital, cu 
un buget de 150.4 milioane de euro.    

În plus, Programul Operațional Sănătate (unde prioritățile și 
alocările financiare sunt în faza finală de revizuire) va 
include:  
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- O linie dedicată investițiilor în infrastructură publică a 
unităților sanitare în scopul reorganizării/reconversiei unor 
secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în (1) paturi de 
spitalizare de zi sau (2) în unități sanitare care furnizează 
servicii de reabilitare/recuperarea, servicii de paliație și 
îngrijiri medicale pe termen lung - în sumă aproximativă de 
350 milioane de euro.  

- Investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor 
orășenești - în suma aproximativă de 100 milioane de euro.  

Investițiile finanțate prin POS vor fi realizate până în 2027 
inclusiv. 

 Construcția de centre comunitare 
și asigurarea dotării minime a cabinetelor 
medicilor de familii 

Centre comunitare și asigurarea dotării minime a 
cabinetelor medicilor de familie: PNRR include o linie de 
finanțare de 40.2 milioane de euro destinată 
construirii/renovării și dotării a 200 de centre comunitare 
integrate, în zone defavorizate.  

În plus, 3.000 cabinete de asistență medicală primară vor fi 
dotate/renovate, prioritar în mediul rural, cu un buget de 
180.5 milioane de euro.  

Alte investiții vizând serviciile medicale prespitalicești, 
prevăzute prin PNRR includ: 10 unități medicale mobile 
pentru zonele cu acces limitat; 30 ambulatorii - reabilitare, 
modernizare, extindere, dotare; 119 cabinete de planificare 
familială - reabilitare, modernizare și dotare.  

 Scăderea timpilor de așteptare  
la UPU - înființarea unui centru de 
permanență  

Eficientizarea preluării urgențelor medicale 

A fost actualizat OMS 905/2009 privind înființarea 
Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere 
care se asigură de către unitățile sanitare publice pentru 
internarea pacienților proveniți din Unitățile de Primire 
Urgențe (UPU) sau Compartimentele de Primiri Urgențe 
(CPU) și actualizarea Aplicației informatice aferente 
administrată de SABIF - trimis spre publicare la MOF. 

 Reorganizarea, renovarea și dotarea 
infrastructurii de tratament a marilor 

Tratamentul marilor arși. 
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arși în toată țara  Construcția a 3 Centre de arși: Timișoara, București, Târgu-
Mureș, proiecte cu finanțare BM: 

- Timișoara: 17 paturi pentru arși (din care 6 pentru pacienți 
critici), 25 de săli de operație, 27 de paturi de terapie 
intensiva, unitate de primiri urgențe cu 58 de paturi; 
valoarea estimată a construcției: 49.3 mil euro; proiect 
tehnic și avize și autorizații pentru construcție - finalizate; 
sept 2021: demararea licitației pentru selecția 
constructorului; februarie 2022 - data estimată a semnării 
contractului; 

- București: 36 de paturi pentru arși (din care 10 pentru 
pacienți critici), 10 săli de operație, 36 de paturi de terapie 
intensivă; valoarea estimată a construcției: 46.9 mil euro; 
autorizație de construcție - obținută; proiect tehnic - 
predare în oct. 2021; lansare licitație pentru construcție: 
decembrie 2021; semnarea contractului : mai 2022; 

- Târgu-Mureș: 15 paturi pentru mari arși, 25 de săli de 
operație, 44 de paturi de terapie intensivă; valoarea 
estimată a construcției: 56.4 mil EUR; autorizație de 
construcție - oct.2021, semnarea contractului: aug 2022;  

Toate proiectele au termen de finalizare: 2024 

- A fost autorizată o Unitate funcțională arși (UFA): 
Bagdasar-Arseni, în februarie 2021 

Alte măsuri care vin în ajutorul pacienților cu arsuri: 

- A fost înființată Comisia Multidisciplinară de Arsuri, care a 
elaborat ”Ghid Terapeutic pentru Medicină Fizică și 
Recuperare a Pacientului cu Leziuni prin Arsură”. 

- Au fost revizuite și completate normele OMS 2063/2020 
(mecanismul de transfer al marilor arși) - pacienți transferați 
în siguranță, șanse mai mari de supraviețuire 

- A fost creată o aplicație destinată sprijinirii medicilor din 
spitalele din țară care nu sunt specializate în tratarea 
arsurilor severe - aplicație pentru sprijinirea evaluării 
corecte în urgență a suprafeței și profunzimii arsurii și 
calculării corecte a cantității de fluide necesare resuscitării 
volemice a pacientului critic; include și un modul de 
telemedicină, consiliere telefonică din partea medicilor 
specialiști în arsură din unitățile de arși din țară, organizați 
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în sistem de garda on call. Vor fi salvate la modul propriu 
viețile multor pacienți cu arsură severă. 

Aplicația e în curs de testare finală și implementare.  

 Infrastructură dedicată prevenirii  
și îngrijirii infecțiilor nosocomiale 

Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale:  

Prin PNRR, am inclus un buget de 150.4 mil. euro pentru 
echipamente medicale și de curățare aferente unităților 
sanitare, în scopul prevenirii și îngrijirii infecțiilor 
nosocomiale.  

 
 

Agenția pentru Investiții în Sănătate - necesară pentru 
implementarea proiectelor de infrastructură de sănătate cu 
impact teritorial major (spitale regionale, institute de 
cardiologie, oncologie, etc - aparținând rețelei de spitale a 
Ministerului Sănătății); rol consultativ, opțional, pentru 
autoritățile locale care derulează proiecte de infrastructură 
în sănătate; rol de reglementare în ceea ce privește anumite 
norme de operare a unităților sanitare. Proiectul de OUG a 
finalizat circuitul intern de avizare. Urmează să fie transmis 
spre consultare partenerilor din coaliție și ministerelor 
avizatoare.   

 

10 Stimulente 
pentru 
a ne menține 
sănătoși,  
nu bolnavi 
  

Organizarea de caravane medicale în 
zonele fără infrastructură medicală 

  

Avem cadrul legal, grupul parlamentar USR PLUS a inițiat 
modificarea legii sănătății în acest sens, noua lege a fost 
promulgată în mai 2021.  

Caravanele medicale sunt finanțate din PNRR. 

 Intervenții pentru diagnosticare 
timpurie și screening  

Programe care sunt în curs de desfășurare, demarate în 
2020-2021: 

- Screening pentru cancer de col uterin, cancer de sân și 
cancer colorectal.   

- Screening hepatite cronice virale. 
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Am pregătit programe finanțate din viitorul Program 
Operațional Sănătate (2021 - 2027) pentru screening la 
categorii demografice cu risc, pentru cancer, hepatită, 
tuberculoză, diagnosticul unor sindroame metabolice 
congenitale, Implementarea unui program de diagnostic/ 
furnizare de terapii pentru pacienților cu bolilor rare – 
neurologie pediatrică; Implementarea programelor  de 
screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de 
prematuritate. 

Programele de screening urmăresc susținerea financiară a 
serviciilor planificate, și au un buget preliminar de peste 
600 milioane de euro. 

În ceea ce privește retinopatia de prematuritate, dar și 
acțiuni de screening/ prevenție pentru malformații 
congenitale cardiace pentru nou-născuți, am bugetat în 
PNRR investiții în echipamente și dotări medicale (în 
beneficiul a până la 69 de maternități), în valoare totală de 
peste 6 milioane de euro, care vor asigura dotările necesare 
pentru derularea activităților și a programelor de screening.  

 Deblocarea legii vaccinării În ciuda faptului că legea vaccinării este prevăzută în 
programul de guvernare (pag. 169), proiectul inițiat în 
legislatura trecută a fost adoptat la Senat, dar este blocat la 
Camera Deputaților.  

 Educație pentru sănătate Lege educație pentru sănătate - promulgată 2020 
(inițiativă USR)   

Colaborare Ministerul Sănătății - Ministerul Educației în 
vederea organizării cursurilor de educație pentru sănătate, 
prin integrarea în procesul educațional al personalului 
medical din școli, cabinete de planning familial și 
asistenților medicali comunitari; programa în curs de 
actualizare; estimare: primul modul în noiembrie – 
decembrie 2021; 

 Pași pentru rezolvarea problemei 
infecțiilor nosocomiale 

Lege inițiată de USR în legislatura trecută, adoptată și 
promulgată.  

Finanțarea programul de control și îmbunătățire a situației 
din spitale asigurată prin PNRR - 150 milioane de euro. 
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 Dezvoltarea serviciilor de prevenție, de 
intervenție timpurie și de suport pentru 
persoanele cu afecțiuni mintale 

Reorganizarea CNSMLA (Centrul Național pentru Sănătate 
Mintală și Luptă Antidrog) - HG în lucru. 

În viitorul Program Operațional Sănătate sunt finanțate 
unități sanitare pentru pacienții cu dependență de 
substanțe (4 spitale) și 3 noi centre pilot de tip ”comunități 
terapeutice” și dezvoltarea de standarde de calitate și cost 
pentru aceste intervenții.  

 Minimum 8% din Fondul Național Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate pentru 
medicina de familie 

În lucru: surse de finanțare suplimentare pentru medicii de 
familie: servicii de prevenție: screening, diagnostic precoce 
- finanțate din fonduri europene (POS) sau din alte surse  

 Ombudsman în sănătate (organism 
independent care să investigheze 

abuzurile și funcționarea defectuoasă a 
sistemului medical) 

Inclus în programul de guvernare (pag. 170) 

Proiect de OUG - în lucru.   

 Monitorizarea  factorilor care afectează 
sănătatea în orașe  

Dezvoltarea capacității laboratoarelor de analiză a apei 
potabile - proiect cu finanțare europeană POIM), in valoare 
totala de 108 mil lei, derulat de MS în parteneriat cu 
Ministerul Mediului și Apele Române - în curs de semnare a 
contractului de finanțare 

-  11 Dreptul de a alege în sănătate 
1. Liberalizarea pieței de asigurări de sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

Împreună cu Ministerul Sănătății, CNAS a implementat 
conform legislației aflate în vigoare încă din anul 2018, 
posibilitatea asiguraților de a plăti o contribuție personală 
pentru spitalizările la furnizori privați, reprezentând 
diferența dintre tariful integral practicat de spitalul în care 
se realizează internarea și tariful decontat de CAS. 
Pacientul care alege să se trateze la un spital privat în 
contract cu CAS va plăti doar această diferență, nu prețul 
integral perceput de spitalul privat. 

Deschiderea pieței asigurărilor de sănătate are implicații 
pentru pachetele de servicii oferite asiguraților, pentru care 
CNAS a demarat un proces amplu de consultare (iulie - 
decembrie 2021) structurat în jurul Contractului-Cadru 
care reglementează condițiile acordării asistenței 

https://cnas.ro/2021/07/13/consultare-publica-privind-noul-model-de-contract-cadru-si-norme-de-aplicare/
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2. „CNAS trebuie depolitizat, profesionalizat și condus mai 
bine”. 

medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 și 
normelor de aplicare ale acestuia 

 
Concursuri pe bune la CNAS. Pași pentru profesionalizarea 
CNAS: 

- În perioada mai - septembrie 2021 au fost organizate patru 
sesiuni de concurs pentru posturile de Director General ale 
Caselor de Asigurări de Sănătate (CAS). La finalul celei de-a 
treia sesiuni de concurs (iulie 2021) fuseseră ocupate 
posturile pentru 19 din totalul de 43 CAS; 

- În mai 2021 a fost înființată Unitatea de Implementare 
Proiecte CNAS, având ca obiectiv principal gestiunea 
eficientă a proiectelor în care este implicată CNAS 
(majoritatea având o componenta de digitalizare a 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate, derulate prin 
fonduri nerambursabile); recrutarea pentru posturile din 
cadrul UIP se desfășoară în perioada august - septembrie 
2021; 

- Direcția Programe Curative CNAS a realizat proceduri 
operaționale interne pentru eficientizarea și 
transparentizarea alocării resurselor în cadrul Programelor 
Naționale de Sănătate Curative; 

- Pagina web www.cnas.ro a fost refăcută integral cu 
ajutorul resurselor interne ale CNAS. Noua pagină conține 
și informații care nu erau anterior disponibile publicului 
larg, precum nomenclatorul actualizat al medicamentelor 
aflate pe listele de compensare, ce poate fi accesat în mod 
interactiv și conține tarifele suportate de persoanele 
asigurate. 

- Raportul de activitate al CNAS a fost îmbunătățit, 
materialul completând informațiile privind modul în care a 
fost cheltuit Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate (FNUASS) cu informații privind achiziții, furnizorii 
de servicii medicale aflați în contract cu CAS, destinația 
fondurilor rambursate, respectiv volumul de servicii 
medicale defalcat , atât pe tipuri de servicii 
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cât și la nivel județean. Documentul reprezintă un pas 
important pentru a avansa dezbaterea publică privind 
utilizarea optimă a Fondului și a ne apropia de un răspuns 
la trei întrebări cheie: 

“care sunt rezultatele utilizării Fondului?”, “în ce măsură 
Fondul este utilizat eficient și eficace?” și “ce modificări 
sunt necesare în modalitatea de alocare a resurselor pentru 
a îmbunătăți eficacitatea și eficiența?” 

- CNAS a dezvoltat și promovat Ghidul asiguratului, 
document care sintetizează cele mai relevante informații 
legate de modul de funcționare al sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate și 

serviciile acordate în cadrul acestuia într-un limbaj adaptat 
publicului larg. 

 

12 Acces 
garantat la 
medicamente 
esențiale 
  

Reintroducerea Listei Medicamentelor Esențiale a 
Organizației Mondiale a Sănătății, limitarea exportului 
paralel și a practicilor din sistem care duc la lipsa 
medicamentelor din spitale și farmacii 

Revizuirea politicii de preț a medicamentelor 

Reluarea achizițiilor centralizate pentru medicamente la 
nivel național 

Revizuirea criteriilor de includere a medicamentelor în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate  

Înființarea unor birouri/call center-uri cu personal medical 
specializat dedicat pacienților care necesită o atenție 
medicală complexă, pluridisciplinară 

Actualizarea site-ului www.medicamentelipsa.ro 

A fost reintrodusă lista medicamentelor esențiale - 
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății 
nr. 368/2016. 

Lista conține 150 de denumiri comune internaționale 
(substanțe active), în total aproximativ 1.000 de 
medicamente care conțin aceste substanțe. Pe listă se 
regăsesc medicamente din programul național de 
oncologie, pentru boala Wilson, pentru diabet, precum și 
pentru bolile endocrine, printre altele. 

Medicamentele cuprinse în ordinul de modificare aprobat 
de ministrul Sănătății se află pe cea mai recentă listă de 
medicamente esențiale recomandată de Organizația 
Mondială a Sănătății și sunt decontate 100% de Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât povara 
financiară asupra pacientului să fie zero. Pentru a fi asigurat 
accesul la aceste medicamente, prețul maximal aprobat va 
fi media celor mai mici trei prețuri din statele din Europa 
aflate în grupul de țări de comparație, în loc de cel mai mic 
preț, astfel încât să se asigure disponibilitatea pe piața din 
România a unor medicamente esențiale pentru pacienți. 

Modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății 
nr. 85/2013 referitor la medicamentele utilizate pentru 
rezolvarea unor nevoi speciale - finalizat 
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Prin această modificare Ministerul Sănătății asigură 
punerea pe piață a medicamentelor pentru care nu există 
interes comercial, dar care sunt vitale pentru anumite 
categorii de pacienți: citostatice pentru inducerea remisiei 
în leucemia acută (Vesanoid), imunoglobulină anti-rabică 
umană utilizată în caz de mușcături sau răni provocate de 
animale, ser antiviperinic în caz de mușcătură de viperă, 
antitoxinele botulinice pentru cazurile de botulism, sulfatul 
de protamină indispensabil în operațiile pe cord deschis și 
multe altele. 

Emiterea Ordinului ministrului sănătății nr. 1540/2021 
referitoare la autorizarea punerii pe piață a unor 
medicamente necesare pe motive de sănătate publică - 
finalizat 

Ministerul Sănătății elimină astfel blocaje birocratice 
pentru intrarea pe piață a unor medicamente autorizate în 
UE.  

Actualizarea Sistemului Electronic de Raportare (SER) creat 
de STS în baza Ordinului ministrului sănătății din 2016 este 
în curs de implementare. 

 

13 Siguranța 
pacientului  
pe primul loc 

 Combaterea infecțiilor nosocomiale 

 
 
 
 
 
  

LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind prevenirea, 
diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței 
medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale 
pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România 

A fost actualizat Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și 
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private  - pe 
circuitul intern de avizare, urmează aprobare și publicare în 
MOF.   

 Manageri de spitale  
angajați prin concurs 

Au fost organizate concursuri pentru managerii de spitale 
pentru spitalele din subordinea MS:  Concursuri – 
Ministerul Sănătății  

A fost aprobat Ordinul nr. 1.508/2021 privind aprobarea 
Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea postului de manager general din cadrul 
serviciilor de ambulanță;   

http://www.ms.ro/concursuri/
http://www.ms.ro/concursuri/
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 Transparentizarea cheltuielilor tuturor 
entităților publice de sănătate 

Protocolul este în curs de avizare - la Agenția pentru 
Digitalizarea României; obiectiv - publicarea pe site-ul 
data.gov a tuturor achizițiilor publice din sănătate   

 Reorganizarea sistemului transfuzional  
din România 

Reorganizarea sistemului transfuzional din România 

MS desfășoară în prezent un proiect împreună cu Directorul 
General REFORM al Comisiei Europene care are ca scop 
analiza sistemului transfuzional din România și propunerea 
unui plan de măsuri pentru restructurarea sistemului.  

Prin POS (2021 - 2027) MS a propus un buget de 
aproximativ 70 mil. Euro pentru punerea în aplicare a 
planului de restructurare a sistemului de transfuzii, inclusiv 
prin investiții în infrastructura medicală și în sisteme IT. 
Investițiile ce vor fi derulate vor avea în vedere 
preponderent strategia de restructurare elaborată în cadrul 
proiectului cu DG REFORM.  

 

14 Medic  
și pacient,  
la un click 
distanță 

Dezvoltarea şi implementarea 
serviciilor e-health/telemedicină  

În PNRR:  

- Investiții pentru realizarea unui sistem integrat de eHealth 
și telemedicină: 

- Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei 
informatice din asigurările de sănătate (PIAS) 

- Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar 
aflate în subordinea MS (obiectiv de 60 de instituții ce 
urmează a fi digitalizate) 

- Investiții în sistemele informatice și în infrastructura 
digitală a unităților sanitare publice (obiectiv de 200 de 
unități sanitare) 

- Telemedicina și sisteme mobile de monitorizare a 
pacienților 

În plus față de obiectivele stabilite și de bugetul alocat în 
cadrul PNRR, investițiile în digitalizarea serviciilor de 
sănătate și a instituțiilor sanitare vor beneficia de un buget 
suplimentar prin POS, menit să completeze acțiunile prin 
PNRR. Prin POS este prevăzută și finanțarea unui 
Observator Național de Date în Sănătate, care va centraliza 
și va analiza datele medicale, și va furniza indicatori cheie ai 
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sistemului național de sănătate, inclusiv indicatori cheie de 
raportare națională către UE, OMS. Forma de organizare a 
acestui observator este încă în analiză (pentru a se stabili 
dacă va fi organizat ca instituție distinctă sau ca un serviciu 
în cadrul MS sau a unei instituții în subordine). 

 Digitalizarea și integrarea sistemului, 
programările online și calendare 

personalizate de dispensarizare 

În ceea ce privește digitalizarea și integrarea sistemului, 
programările online și calendare personalizate de 
dispensarizare, având in vedere ca sunt vizate dotarea a 
5000 de cabinete/asocieri de  medicale de familie (3000 
prin PNRR și 2000 prin POS), în tipurile de echipamente 
eligibile vor fi incluse și echipamente IT/digitale, care să 
permită integrarea acestor cabinete la sistemele de 
telemedicină. 

 

În plus, MS împreună cu CNAS elaborează normele 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor 
articolelor 30, 301-3011 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății - serviciile de telemedicină. 
Acestea estimează a fi finalizate în cursul lunii septembrie 
2021 și adoptate în octombrie 2021. 

 

15  
Fără politică  
la școală 

Ocuparea pozițiilor 
de manageri 
școlari 
profesioniști în 
unitățile școlare va 
fi organizată după 
susținerea 
examenului de 
intrare în carieră 

Delimitare clară 
între funcția de 
management al 
școlii și cea 
didactică. 

Desființarea 
inspectoratelor 
școlare  

Organizarea examenului de 
titularizare la nivelul școlii (concurs 
pe post) 

Profesionalizarea managementului 
prin asigurarea accesului la 
programe de formare adecvate la 
nivel de master și la resurse de 
calitate pentru directorii unităților 
de învățământ și pentru aspiranții la 
cariera managerială; 

Creșterea autonomiei unităților de 
învățământ atât în privința resursei 
umane, curriculumului la decizia 
elevului/ școlii/ comunității, cât și a 
managementului financiar, pe baza 
unor contracte de management cu 
indicatori măsurabili; 

Reforma carierei didactice și a relației angajator - angajat va 
face parte din pachetul legislativ ce va fi aprobat de 
Parlament pe baza documentului „România educată”. Am 
propus ca acest pachet să prevadă renunțarea la norma 
didactică și implementarea normei de munca de 40 ore, în 
limitele căreia directorul sa poată atribui sarcini diverse prin 
fișa postului. 

Autonomia școlilor și arhitectura de sistem vor face 
obiectul noului pachet legislativ. Discuțiile pe planurile 
cadru pentru liceu au fost reluate pornind de la premisa 
creșterii ponderii curriculumului la decizia elevului până la 
40% din total (de la zero acum). 

Profesionalizarea managementului este un obiectiv 
finanțat din PNRR - un program de 
formare/mentorat/coaching pentru toți directorii nou 
numiți: 
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Nu a fost acceptată la negocieri 
desființarea inspectoratelor, apare 
o formulă de compromis care 
vizează transformarea rolului lor și 
transferul de atribuții spre CA-ul 
școlilor.  

Organizarea concursurilor pentru 
directori, de către CA-urile unităților 
de învățământ. 

Programe de formare și coaching pentru 10.000 de 
manageri (directori/ directori adjuncți) de școli și inspectori 
școlari (granturi) - 31 milioane de euro. 

Nu a fost făcut niciun pas spre transferul de atribuții spre 
CA-uri. 

Legea inițiată de USRPLUS privind alegerea directorilor de 
către CA a fost adoptată de Parlament, dar a fost trimisă 
spre reexaminare de Președinte. Legea USR PLUS respectă 
și aplică programul de guvernare.  

 

16  
Dreptul  
de a alege  
în educație 
 

Debirocratiza-
rea și 
flexibilizarea 
procesului de 
înființare și 
funcționare a 
grădinițelor, 
școlilor și 
liceelor 
private 

Debirocratiza-
rea ARACIP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost acceptată în PG, dar 
ARACIP este în prezent în proces de 
transformare la presiunea societății 
civile. 

 

 

 

 

 

 

 

A început reformarea ARACIP și clarificarea standardelor și 
procedurilor de control al calității. 

Au fost deja adoptate, prin hotărâri de guvern, noi 
standarde de calitate (standarde și standarde de referință), 
precum și o nouă metodologie de evaluare externă pentru 
învățământul preuniversitar. Noutățile introduse vizează:  

- Eficientizarea evaluării interne și externe, prin simplificare 
(reducerea numărului cerințelor cu peste 50%), 
debirocratizare (reducerea semnificativă a numărului 
documentelor solicitate), digitalizare (întregul proces de 
evaluare externă se poate face online), unificare (au fost 
unificate mai multe acte normative emise anterior) și 
clarificare (vor fi elaborate ghiduri explicative, care vor fi 
puse la dispoziție tuturor părților interesate).  

- Descentralizarea și implicarea beneficiarilor, prin 
clarificarea atribuțiilor ARACIP și ale inspectoratelor școlare 
și prin corelarea mai strânsă a sistemului de calitate cu 
inspecția școlară. Totodată, a fost mai clar stabilită 
răspunderea diferitelor instituții în privința îmbunătățirii 
calității.  

Măsurile vizează atât simplificarea procesului de înființare 
și funcționare a unităților de învățământ publice dar și 
private, cât și debirocratizarea în sine a procesului de 
evaluare prestat de către ARACIP. 

Curriculum: În lucru la nivel de liceu. Principiile organizării 
curriculare vor face obiectul noului pachet legislativ 
România Educată. 
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Regândirea 
materiilor și a 
încărcării 
acestora. Un 
curriculum 
național 
simplificat 
completat de 
un curriculum 
suplimentar la 
decizia 
elevului sau 
școlii 

  

Fiecare 
părinte va 

putea alege 
școala cea mai 
bună pentru 
copilul său și 
va avea la 
dispoziție 
aceeași sumă 
pe care o 
poate 
direcționa 
către o școală 
publică sau 
privată pe 
care o alege  

Este în PG: 

”Creșterea autonomiei unităților de 
învățământ, atât în privința resursei 
umane, curriculumului la decizia 
elevului/scolii/comunității, cât și a 
managementului financiar, pe baza 
unor contracte de management cu 
indicatori măsurabili; ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nu a fost acceptată în PG. 

Planuri cadru: A fost constituită o comisie care a vizat 
revizuirea planurilor cadru pentru gimnaziu și de curând și-
a început activitatea și comisia vizând stabilirea planurilor 
cadru pentru liceu. Procesul vizând modificarea planurilor 
cadru în gimnaziu a fost unul steril, inconsistent cu propriile 
cercetări produse chiar de Ministerul Educației. Nu au fost 
preluate propunerile partenerilor sociali, fapt care a trezit 
numeroase critici.  
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-  17  
Școala de la 8 la 5,  
masă caldă  
și școală după școală 
  

Dat fiind cadrul bugetar actual, pot 
fi acoperite ca proiecte punctuale 
școlile din zone defavorizate și 
cazurile sociale.  

1. Realizat parțial. OUG pentru program în 150 de școli.  

E nevoie de legiferare, inclusiv în domeniul regulilor de 
siguranță sanitară, și de alocare financiară adecvată 
(impactul bugetar anual al programului este calculat la 
aproape 4 miliarde de lei).  

Cât privește normele de siguranță sanitară, acestea 
împiedică în acest moment distribuirea de masă caldă în 
sistem catering chiar în școlile în care este cea mai mare 
nevoie. 

Lipsa de investiții face ca puține dintre aceste școli să se 
califice pentru a intra în programul de ”Masă caldă” pentru 
că nu dispun de spațiul și amenajarea necesară, conform 
Normelor de igienă.  

USR PLUS a început demersurile de clarificare a acestor 
interpretări defectuoase ale normelor astfel încât hrana 
caldă să ajungă la copiii dezavantajați. 

-  18  
Sprijin pentru  
școala online 
Demararea unui program național finanțat prin 
fonduri europene de inițiere (cu durată de patru 
ani), recrutarea de personal specializat și 
gestionarea a opt Centre Regionale de Suport în 
Educația Online - CR-SEO. 

Centrele ca atare nu au intrat în PG, 
dar funcțiile lor vor fi finanțate din 
fonduri europene.   

Digitalizarea educației - prioritate pentru componenta 
România Educată din PNRR. Au fost integrate principiile de 
tranziție către conceptul de Smart Schools prin alocarea a 
peste 1,1 miliarde de euro pentru procese de digitalizare a 
educației, cu precădere în mediul preuniversitar.   

 

19  
Antreprenoriat  
fără birocrație 
Declarația de beneficiar real - simplificare 

Eliminarea acordului vecinilor la înființarea unei 
firme într-un sediu în care nu se desfășoară 
activitate.  

Eliminarea interdicției de a avea mai mult de un 
singur SRL cu asociat unic.  

Eliminarea hârtiilor redundante necesare 
pentru înregistrarea firmelor sau pentru 

Realizat (prin legea 102/2020) 

Obiectiv atins prin legea 102/2020 

Obiectiv atins parțial prin legea 102/2020 și parțial prin proiectul pl-x 599/2020, care se află la 
promulgare. 

Obiectiv atins prin legea 108/2020 

Reforme ale legislației privind mediul de afaceri cuprinse în PNRR:  

- Reformarea modului de aplicare a testului IMM și transparentizarea procesului de legislativ. 

- Simplificarea procedurilor de înființare /de ieșire de pe piață a firmelor, de constituire și funcționare 
a punctelor de lucru. 
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activitatea lor.  

Eliminarea hârtiilor anuale de confirmare a 
beneficiarilor reali când nu intervine nicio 
schimbare sau când asociații sunt exclusiv 
persoane fizice.  

Digitalizarea completă a procesului de înființare 
a firmelor. 

- Reformarea licențelor/autorizațiilor/certificatelor privind afacerile din România. 

- Simplificarea procesului de transparentizare a controalelor asupra mediului de afaceri, a 
obligațiilor declarative, a raporturilor de muncă și a altor elemente care afectează activitatea de 
funcționare a firmelor. 

Alte măsuri de debirocratizare:  

În august 2021, Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică un proiect de OUG care:  

- elimină obligația absolvirii unui curs de vânzător pentru firmele care practică comerțul (o rentă 
inutilă de care beneficiază doar firme acreditate să emită certificatul), 

- elimină necesitatea de a avea dosar de securitate fizică (o obligație absurdă care nu face decât să 
creeze o piață artificială pentru firmele de securitate, obligând toți antreprenorii să cotizeze la ele, 
altfel primesc amenzi de la poliție). 

- legalizează comerțul direct între fermieri și consumatori. 

Efortul de a elimina birocrația absurdă care apasă mediul de afaceri este unul asumat ca o activitate 
permanentă de către demnitarii USR PLUS.  

 

21 Bani europeni  
investiți în industrii  
ale viitorului 
Reindustrializarea României și atragerea 
proactivă de investiții strategice în domeniile 
cheie ale viitorului și crearea unei rețele de hub-
uri industriale și de inovare în următoarele 
domenii: 

1.tehnologii noi de producție și stocare a 
energiei curate (hidrogen, fotovoltaice, eoliene, 
baterii etc.); 

2.industria producătoare de componente și 
subansamble pentru mașini electrice; 

3.noi tehnologii digitale și de comunicații; 

4.materiale noi și dezvoltarea economiei 
circulare.  

Reforme și planificare pentru industriile viitorului cuprinse în PNRR:  

- dezvoltarea cadrului legal pentru hidrogen și soluții de stocare energie (baterii); 

- emiterea cadrului de funcționare pentru hub-uri de inovare digitală pentru microelectronice (până 
în decembrie 2022 cel puțin 3 entități din România vor participa în consorții răspunzând apelurilor 
de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale);  

- crearea cadrului legal și a capacităților tehnice pentru economia circulară, vom finanța realizarea 
Strategiei Naționale pentru Economie Circulară. 

Finanțare pentru industriile viitorului din PNRR:  

Instrumente financiare (credite cu garanții și condiții avantajoase):  

- Măsura 2 – Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică (partener: FEI) - 200 milioane euro  

- Măsura 4 companii mari: Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de 
interes (partener: BEI) - 300 milioane euro  

Granturi din PNRR pentru sectoare de nișă:  

- Măsura 1: Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat pentru digitalizare IMM - 500 mil. euro  

- Măsura 2: Schemă de minimis pentru ajutorarea firmelor din România în procesul de listare la bursa 
- 35 milioane euro 
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- Investiția 3. Participarea României la proiectul european de interes major pentru localizarea în 
Europa a producției de semiconductori (consorțiu IPCEI) - 500 milioane euro  

FEI și BEI: Experiență foarte bună în gestionarea până acum a instrumentelor financiare inclusiv cele 
prin fonduri europene, au fost implicate în Programele de până acum (instrumentul JEREMIE, 
pentru IMM-uri și alte scheme)  

Prin PNRR vom finanța instalarea a 20000 de stații de încărcare pentru mașini electrice - vom crea 
infrastructura de bază pentru revoluția electrică în transportul rutier. 

 

21  
„Clasa de mijloc la sate”: 
susținerea fermierilor mici  
și mijlocii 
O măsură de sprijinire a formării de asociații 
agricole, pe modelul proiectelor pilot care 
funcționează în practică (investiție în formare 
comunitară).   

Inclusă în capitolul Agricultură, 
preluare ca atare a angajamentului, 
cu o finanțare de 60 milioane euro 
din Programul Național Strategic. 

Și PNL avea agricultura de mijloc ca 
prioritate și am negociat unificarea 
câtorva măsuri:  

- granturi pentru sere și solarii 

(62 milioane de Euro)  

- apeluri dedicate fermelor de 
familie pentru: modernizare, soluții 
digitale, instrumente financiare 
dedicate 

Se află în lucru viitorul Plan Național Strategic (care 
înlocuiește actualul Program de Dezvoltare Rurală. Am 
făcut demersurile oficiale cerând Ministerului Agriculturii 
ca aceste linii de finanțare să se regăsească în program. 

Toate partidele vechi au făcut declarații fulminante despre 
fermierul român. Dar nici unul nu s-a ocupat să îndrepte o 
aberație legală: fermierul român nu are voie legal să vândă 
direct consumatorilor. Ba chiar am avut fonduri europene 
pentru a facilita legătura directă între fermier și consumator 
(lanțul scurt). Pe de o parte statul dă bani, pe de altă parte 
statul interzice.  

Abia acum, Ministerul Economiei condus de USR PLUS 
rezolvă problema. Proiectul de OUG privind modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață 
legalizează lanțul scurt producător – consumator.  

 
 
 

22 Acces la finanțare pentru 
antreprenori 
   

Principiile din angajamentul USR PLUS privind finanțarea antreprenoriatului se regăsesc în 
programul de guvernare:  

- Eliminarea regulilor care îngreunează inițiativa privată - vom face analize sectoriale ale 
reglementărilor care descurajează economia românească 

- Birocrația corelată cu talia firmei 

- Flexibilizarea legislației muncii și a contractelor de muncă 

- Facilitarea intrării și ieșirii de pe piață prin clarificarea legislației și simplificarea procedurilor de 
înființare, respectiv de insolvență și faliment 

- Simplificarea înființării firmelor, astfel încât procesul să poată fi derulat în întregime online 

- Dematerializarea sediului social și identitatea electronică a firmelor 
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- Toate declarațiile fiscale să poată fi făcute în întregime online  

- Aplicarea regulii „circulă hârtiile și nu oamenii”, astfel încât dacă o instituție publică cere un act 
administrativ deja existent la o altă entitate a administrației publice, acesta să fie procurat intern în 
cadrul administrației publice, respectându-se toate exigențele protecției datelor cu caracter 
personal  

- Fără dosare și cozi la ghișee - Toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic  

- Combaterea incertitudinii fiscale prin modificarea codului de procedură fiscală astfel încât atunci 
când o normă fiscală este vagă, ambiguă sau neclară, ea va trebui interpretată în favoarea 
contribuabilului 

- Fiecare instituție cu atribuții de control, dar cu deosebire ANAF va elabora și aduce la cunoștința 
agenților economici buletine informative lunare cu prevederile legale și tematicile de control 

- Simplificarea formulelor de calcul a obligațiilor fiscale, respectiv definirea clară și neinterpretabilă 
a deductibilităților fiscale, în vederea determinării corecte a bazei impozabile 

- Combaterea fermă și nediscriminatorie a evaziunii fiscale și a muncii la negru. 

- Punerea în practică a testului IMM în evaluarea preliminară a viitoarelor acte normative  

- Implementarea legii holdingurilor  

- Dezvoltarea serviciilor publice digitale și interconectarea instituțiilor statului astfel încât statul să 
funcționeze ca o singură instituție, pentru beneficiar  

(pag. 24-25) 

Programele USR PLUS și PNL prevedeau amândouă înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare, dar 
cu detalii diferite de implementare (reunind toate instituțiile actuale - așa era în varianta noastră). În 
discuția de arbitrare a diferendelor pe programul de guvernare (nivel de lideri de partid) s-a decis 
să mergem pe BND și Fond de Investiții separate, pentru a fi un proces rapid de organizare, cu 
reunirea ulterioară. 

Prin PNRR se finanțează cheltuieli operaționale de înființare, sistem IT și pregătire a personalului. 
Decizia privind preluarea sau nu a unor instituții existente nu este detaliată în PNRR.  

Potrivit PNRR, BND trebuie să parcurgă toții pașii necesari pentru acreditare internă (BNR) și 
europeană (pentru a putea opera instrumente financiare din fonduri europene este nevoie de 
acreditare din partea Comisiei Europene) până la finalizarea PNRR.  

-  23 Lider european  
în îngrijirea vârstnicilor 

Menționat în Programul de Guvernare: „Dezvoltarea unei rețele naționale de geriatrie care să 
potențeze cercetarea-inovarea și competențele necesare pentru îngrijirea seniorilor” (pag. 42). 

Institutul Ana Aslan este beneficiar de fonduri din linia de finanțare POIM privind intervenții post-
COVID. Nu avem o acțiune coordonatoare în direcția angajamentului.  
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24 Gazele din Marea Neagră  
contribuie la pensiile 
românilor 
Regândirea Legii offshore astfel încât să 
stimuleze investițiile în exploatarea gazelor 
naturale din Marea Neagră în beneficiul tuturor 
românilor. Folosirea fondurilor obținute din 
exploatare pentru investiții, prin pilonul II de 
pensii. În esență, propunerea USR PLUS a fost 
aceea de a debloca investiții din Marea Neagră 
și a canaliza banii obținuți spre redresarea 
sistemului de pensii - facem legătura între un 
potențial de bogăție și o problemă pe care 
partidele vechi au ocolit-o sau chiar au agravat-
o.  

La negocierea PG, partenerii s-au 
opus inițial propunerii noastre de a 
canaliza jumătate din fondurile 
obținute de stat către investiții prin 
fondurile de pensii. În urma 
negocierilor, am căzut de acord cu 
o treime pentru pensii. Un alt 
parteneri a propus o treime pentru 
infrastructura de gaze și am 
convenit ca ultima treime să 
meargă spre tranziția verde.  

”Redevențele din exploatarea 
gazelor din Marea Neagră vor fi 
folosite astfel: 

- O treime pentru tranziția verde 
(cofinantare pentru proiectele 
europene)  

- O treime pentru extinderea 
rețelelor de gaze naturale 

- O treime pentru echilibrarea 
sistemului de pensii” (pag. 64). 

În PG avem inclus și: 

„Modificarea și completarea Legii 
offshore nr.256/2018 în vederea 
demarării proiectului strategic de 
exploatare a gazelor din Marea 
Neagră” 

USR PLUS a numit Președintele ACROPO (Autoritatea 
Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere la 
Marea Neagră), o expertă din diaspora cu experiență în 
operațiuni petroliere, care a revenit în țară cu această 
ocazie.   

Sunt două mari proiecte în dezvoltare  

1. Proiect MGD – Midia Gas Development 

În 2020 au fost realizate etape importante, inclusiv 
subtraversarea țărmului prin foraj și instalarea conductei 
submarine de la țărm până la platforma Ana (120 km). Vor fi 
5 sonde de producție, prima producție prevăzută în 
trimestrul 4 din 2021.  
2. Proiect Neptun Deep - aflat în stand by din cauza dorinței 
partenerului american (Exxon) de a ieși din proiect.  

ACROPO a supervizat și autorizat toate lucrările la primul 
proiect și a elaborat documentația pentru procedura de 
extracție.  

Legea offshore întârzie să fie trimisă de către Ministerul 
Energiei. Este una dintre restanțele guvernului.  

  

-  25 Drumul spre acasă  
pentru românii  
din diaspora 

 

Nu putem raporta progres pe acest subiect. 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, unde am 
numit Secretar de Stat, nu are încă personalitate juridică, 
așteptând după o reorganizare care nu se mai termină. Am 
demarat diverse activități cu anumite organizații din 
societatea civilă și cu reprezentanți ai Diasporei. 
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26 Zero taxe pe Salariul minim 
1.a. Reducerea impozitării muncii prin scutirea 
primilor 2.230 de lei din salariu (echivalentul 
unui salariu minim) și aplicarea taxelor și 
impozitelor doar pe partea din salariu care 
depășește salariul minim.  

A fost unul dintre cele mai dificile momente din negocierile pe programul de guvernare la crearea 
Coaliției. Opoziția față de această măsură este semnificativă. Formula agreată este următoarea și 
vom urmări implementarea ei în 2022:   

„Elaborarea unui studiu de impact în 2021 privind posibile facilități fiscale în vederea reformării 
impozitării muncii, inclusiv reducerea contribuțiilor și impozitelor pe echivalentul salariului minim, 
și începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat în 
urma studiului de impact. Decizia privind prelungirea și/sau generalizarea măsurii se va lua în 
funcție de rezultatele înregistrate în urma pilotării la doi ani de la intrarea în vigoare, în condițiile 
unui deficit sub 3%, sau doi ani de creștere economică peste potențial” (pag. 6).  

 

27 Autostrăzi pe bune,  
nu pe hârtie 
1. Finanțarea adecvată a infrastructurii de 
transport: un program pe 10 ani 

2. Reformă structurală. Profesionalism în 
gestionarea infrastructurii de transport 

3. Priorități stabile. Conectarea provinciilor 
istorice. “Nimeni nu e lăsat în urmă”  

Am promis să organizăm un șantier bugetar stabil pe termen lung pentru nevoile infrastructurii din 
România. Am pus bazele prin alocarea semnificativă pentru rutier din PNRR - pentru care am muncit 
enorm și e asigurată (3,1 miliarde euro pentru rutier / 7,6 miliarde total transporturi). Din Programul 
Operațional Transport (2021 - 2027) vin alte 9 miliarde. Nu e destul. Echipa profesionistă de la 
Ministerul Transporturilor a lansat și deblocat proiecte, rezolvăm problema ”tradițională” a 
României: lipsa de proiecte. Intrăm în etapa în care avem proiecte dar avem deficit de finanțare. 
Trebuie să asigurăm și din bugetul național o alocare multianuală, stabilă pentru autostrăzi și căi 
ferate.  

·   Necesarul de finanțare pentru investiții în infrastructura de transport este de 72,4 mld euro (2021-
2030)  

·   Anul acesta,  bugetul MTI a crescut alocarea pentru proiecte finanțate din fonduri europene cu 
aproximativ 24% față de anul anterior pentru realizarea de investiții în rețeaua de drumuri și de căi 
ferate. Estimăm cheltuirea întregii sume până la finalul acestui an. 

·   În plus, ne aflăm în dialog constant cu instituțiile financiare internaționale (BEI, BERD, Banca 
Mondială) pentru identificarea opțiunilor de pregătire a proiectelor mature și creșterea investițiilor 
în infrastructură. 

Noi proiecte lansate: 

Anul acesta am pornit proiecte noi în execuție: 

Sibiu-Pitești tronsonul 5, A0 Sud lot 1 și 3, Craiova - Pitești tronson 3, Autostrada Transilvania,, 
sectoarele Nădășelu - Poarta Sălajului și Nușfalău - Suplacu de Barcău 

Am lansat/contractat proiectarea pentru noi sectoare de drumuri rapide, astfel încât în anii ce vin să 
avem o listă amplă de proiecte pregătite pentru lucrări: 

Craiova-Lugoj, A3 Ploiești - Brașov, A8 Tg .Neamț - Iași - Ungheni, București - Alexandria, București 
- Târgoviște, Făgăraș - Brașov, Cluj - Dej 

În anii următori, contracte de proiectare care sunt acum în faza finală sau care sunt deja în licitație 
pentru execuție, o să înceapă să treacă la faza de execuție: 
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A7 Ploiești - Pașcani -  Suceava - Siret, A8 Tg Mureș -Tg.Neamț - Iași - Ungheni, Sibiu - Pitești, A3 
Transilvania, Ploiești - Brașov, Sibiu - Făgăraș, Alternativa Techirghiol 

Pentru infrastructura feroviară anul acesta încep lucrările pe următoarele sectoare: 

București - Giurgiu 

Avem în licitație/pregătire de lansare proceduri: 

modernizarea Arad - Timișoara – Caransebeș, Cluj - Oradea 

Pe lângă construcția de linii noi, prin PNRR e prima dată (și ne-am luptat pentru asta) când putem 
folosi fonduri europene în lucrări pe liniile din afara infrastructurii principale - am inclus un program 
amplu de intervenții de tip reînnoiri și electrificări de aprox. 1 mld euro, care va îmbunătăți viteza și 
calitatea infrastructurii pe aprox. 2500 km de cale ferată, într-un timp mai scurt decât cel alocat 
modernizărilor (care vor continua în paralel pentru 315 km de cale ferată). 

În același timp, am început/avansăm cu documentațiile pentru modernizarea următoarelor sectoare 
de cale ferată/obiective: 

Ploiești Triaj – Focșani, Focșani – Roman, Roman - Iași – Frontieră, Pașcani – Dărmănești, 
Dărmănești - Vicșani – Frontieră, Predeal – Brașov, Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, 
Modernizare infrastructura feroviara din portul Constanța, Modernizare Gara de Nord, București 
Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră lot 2, Apahida – Suceava, Coslariu - Cluj 
Napoca, București – Craiova, Complex Feroviar București, Constanța – Mangalia, Rădulești - 
Giurgiu Lot 1. 

Observații: 

1. În Planul Investițional a fost specificat că necesarul suplimentar față de fondurile europene va fi 
acoperit de la bugetul de stat cu o alocare de ~2% PIB pe an pentru infrastructura de transport în 
perioada 2020-2030 

2. Bugetul de stat va suporta atât co-finanțarea și supracontractarea pentru POT cât și co-finanțarea 
pentru PNRR 

 

28 Fără gunoaie  
în natură 
Implementarea extinsă în România a sistemului 
de garanție pentru ambalaje, prin care stimulăm 
populația să nu arunce ambalaje reciclabile, ci 
să le predea la centre speciale, recuperând 
garanția.  

  

Este prevăzut în Programul de Guvernare, cu detalii esențiale de implementare:  

”1. Includerea în HG-ul de înființare a regulilor de autorizare pentru administratorul de sistem.  

2. Negocierea cu producătorii pentru a introduce treptat obligațiile de reciclare (în locul unui 
procent fix introdus odată, o ridicare treptată a procentelor).  

3. Posibilitatea extinderii ulterioare a tipurilor de ambalaje colectate spre toate ambalajele primare 
de plastic și sticlă (ex: și borcane și flacoane de șampon și a altor categorii de ambalaje atipice) în 
funcție de evoluția sistemului. ” 

(pag. 70-71). 
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   Ministerul Mediului a organizat mai multe runde de consultări interministeriale și publice, dar 
proiectul întârzie să vină în Guvern.  

În varianta inițială a PNRR era inclusă posibilitatea de a finanța instalarea unei rețele de automate de 
primire a ambalajelor în toată țara. Am renunțat la această variantă ca urmare a argumentului că se 
poate finanța din fondurile obținute de către operatorii sistemului.  

 

29 Împădurim România și 
combatem tăierile ilegale 
prin DNA-ul Pădurilor 
Fond special de împădurire la Administrația 
Fondului pentru Mediu  

Crearea cadrului legal pentru utilizarea 
fondului: Alocarea și prioritizarea fondurilor 
strânse se va face pe baza unei metodologii 
aprobate prin Hotărâre de guvern.  

Împăduririle vor viza atât cele 135.000 ha de 
terenuri degradate și neproductive în 
proprietatea publică a Statului, cât și susținerea 
împăduririlor pe cele 350.000 ha de terenuri 
degradate și neproductive în proprietate 
privată. Prioritizarea împăduririlor în județele în 
care suprafața fondului forestier reprezintă mai 
puțin de 10% din suprafața totală - Călărași, 
Teleorman, Brăila, Constanța, Ialomița, Galați. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Angajamentul se regăsește în Programul de Guvernare (pag. 68 - 69) 

Prin PNRR am creat cel mai mare fond de plantare a pădurilor noi, dintre toate planurile europene 
de redresare. 

Cadrul de reglementare este superior celui din angajament (HG). În urma discuțiilor cu Comisia 
Europeană și Ministerul Mediului vom avea o revizuire a Codului Silvic și a legislației forestiere 
secundare.  

Termene:  

2022: Evaluare independentă privind deficiențele de guvernanță, instituționale, de reglementare și 
de punere în aplicare a prevederilor din legislația actuală în domeniul forestier inclusiv acțiuni 
recomandate pentru remedierea deficiențelor identificate; Adoptarea Strategiei Forestiere 
Naționale 2020 – 2030 care va stabili reguli specifice obligatorii de împăduririle / reîmpădurire 

Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane 

- Împădurirea / reîmpădurirea a unei suprafețe de 25000 de ha până la încheierea trim. IV 2023 cu 
respectarea regulilor specifice obligatorii de împăduririle / reîmpădurire stabilite prin Strategia 
Forestieră Națională 2020 – 2030 și normelor tehnice revizuite în acord cu aceasta. 

- Împădurirea / reîmpădurirea a unei suprafețe totale de 56700 de ha până la încheierea trim. II 2026 
cu respectarea regulilor specifice obligatorii de împăduririle / reîmpădurire stabilite prin Strategia 
Forestieră Națională 2020 – 2030 și normelor tehnice revizuite în acord cu aceasta. 

- Crearea unor suprafețe de cel puțin 5.000x100 mp de pădure urbană până la încheierea trim. IV 
2023  

- Crearea unor suprafețe totale de 31.500x100 mp de pădure urbană până la încheierea trim. II 2026 

Investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri 

- Modernizarea / amenajarea de 90 de pepiniere până la încheierea trim. III 2024  

PNRR: Urmărim masa lemnoasă prin metode digitale 

Elaborarea unui serviciu informatic integrat de supraveghere, control, monitorizare a fondului 
forestier, utilizarea de soluții tehnologice pentru păduri și monitorizarea transportului de masa 
lemnoasă integrate, prin utilizarea sistemelor de monitorizare video. 

Investiții de 52 milioane euro 
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Înființarea unei Direcții de 
Investigare a Infracțiunilor de 

Mediu - instituție cu independență 
financiară și autonomie structurală 
care să preia competența 
soluționării tuturor infracțiunilor de 
mediu prevăzute în Codul Penal și 
în legislația specifică fiecărui 
domeniu cu impact asupra 
mediului. 

Sistemul va avea o arhitectura distribuită, astfel: 

• componenta centrală, în două centre de date de complexitate deosebită 

Componenta informatică locală oferă abilitatea de a recepționa cantități mari de date dintr-o 
varietate de surse: 

• sisteme de tip drone - aeronave fără pilot (UAV) 

• sisteme satelitare 

• sisteme video monitorizare a fondului forestier de a le analiza rapid și de a oferi rezultate 
semnificative într-o formă ușor de înțeles. 

Scopul principal al investiției este de a avea un sistem digital, inovator, pentru combaterea 
exploatării forestiere ilegale. Acesta va fi integrat cu SUMAL 2.0 (Sistemul de Urmărire a Materialului 
Lemnos), sistemul românesc de trasabilitate a lemnului în curs de dezvoltare. 

--- 

Acest angajament a fost negociat ca având două alternative în Programul de Guvernare: 

”Pentru obținerea unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracționalității de mediu, în 
special a tăierilor ilegale de păduri, avem în vedere fie înființarea unei structuri specializate în cadrul 
Parchetului General care să investigheze acest tip de infracțiuni, fie crearea unor structuri 
specializate în cadrul parchetelor” (pag.230). 

Ministerul Justiției a organizat un grup de lucru cu Ministerul Mediului, cu Parchetul General, DNA 
și DIICOT, precum și instituțiile de mediu de profil în care elaborează un proiect de lege de 
combatere a infracționalității de mediu. Grupul de lucru vizează atât corectarea legislației de mediu 
în ceea ce privește aceste infracțiuni cât și stabilirea competenței DNA, ca structura de specialitate, 
în vederea obținerii unor rezultate mai bune în acest domeniu. Proiectul de lege se estimează a fi 
finalizat în luna octombrie 2021.  

 

30 Programele naționale  
”Fiecare copil la grădiniță”  
și ”Școală pentru toți (II)” 
- Elaborarea normelor de implementare pentru 
legea Fiecare Copil la Grădiniță 2  (49/2020)  

- Pachetul de intervenții Școală pentru toți  

Normele de implementare pentru legea Fiecare Copil la Grădiniță 2 au fost date în 2021. 

Angajamentul USR  

Măsuri pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în PNRR (500 mil. euro). 

Schemă de granturi pentru școli (1600 de școli, mai multe decât în estimarea din angajament - 
1200), care pot alege dintr-un meniu de măsuri pe cele potrivite pentru situația locală, astfel încât 
copiii cu probleme să fie menținuți la școală + burse punte pentru elevii din medii rurale și 
defavorizate pentru a trece de la gimnaziu la liceu.  
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Schema din PNRR va fi completată din viitorul Program Operațional Educație Ocupare (2021 - 
2027), unde vom include integrate la nivelul școlilor (fără a se suprapune cu PNRR) pentru 
următoarele priorități: transport școlar, programe de tip „A doua șansă”, burse sociale pentru 
studenți din medii defavorizate, etc.   

 

31 Combaterea sărăciei 
energetice 
Redefinirea noțiunii de „consumator vulnerabil” 
(accesul la alimentarea cu energie; factorii 
socio-economici și demografici) de o maniera 
integrată și introducerea celei de „sărăcie 
energetică” (cheltuielile cu energia în raport cu 
posibilitățile financiare; facturile mari; eficiența 
energetică scăzută a locuințelor) în așa fel încât 
acestea să reflecte complexitatea acestor 
situații  

Legea consumatorului vulnerabil a fost inițiată de Ministerul Muncii, propusă de Guvern, adoptată 
de Senat, acum e dezbatere la Camera Deputaților, cameră decizională. Nu toate aspectele din 
angajamentul USR PLUS au fost acoperite prin proiectul inițial, colegii noștri din Senat au adus 
amendamente în direcția potrivită, iar la Camera Deputaților pregătim un pachet mai consistent de 
amendamente.  

 
 
  

 

32 Protecție socială  
și muncă legală  
în domeniul serviciilor 
   

„Introducerea unui sistem de plată 
sub forma unor vouchere ca sistem 
de plată pentru muncă, non-
birocratic, pentru zilieri și lucrători 
casnici, precum și pentru îngrijirea 
la domiciliu și bone” (pag. 155) 

Una dintre reformele sociale din PNRR este introducerea 
acestei forme flexibile de muncă fiscalizată.  

Va fi elaborată și adoptată legislația necesară, iar sistemul 
își propune să asigure plata a 60.000 de prestatori din 
sectoarele serviciilor prestate la domiciliu derulate de 
persoane fizice. 

Pentru a oferi infrastructura necesară evidenței 
prestatorilor casnici este necesară implementarea unei 
platforme digitale care să faciliteze și automatizeze 
procesele de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii și a 
impozitului pe venit, precum și cele de înregistrare a 
prestatorilor casnici și a beneficiarilor.  

Investițiile cu platforma digitală și emiterea tichetelor sunt 
de 3,8 milioane euro. 

 

33 Fleximunca 
Modificarea Codului Muncii prin introducerea 
contractelor individuale de muncă multi-
flexibile, opționale pentru angajatori. 

Avantajele existenței unui contract de muncă 

„Introducerea și încurajarea 
formelor flexibile de muncă pentru 
a preveni evaziunea fiscală” (pag. 
157). 

Proiect de lege de modificare a Codului Muncii inițiat de 
deputații USR la sfârșitul legislaturii trecute cu privire la 
reglementarea formelor alternative de flexibilitate în 
muncă, ce vor permite salariaților să realizeze un echilibru 
mai bun între viața de familie/personală și locul de muncă. 
Formele alternative de flexi-muncă propuse în proiectul de 
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flexibil sunt multiple la nivel social și economic: 

- loializarea angajaților; 

- costuri reduse (și pentru angajat, și pentru 
angajator); 

- mai multă autonomie a angajaților asupra 
managementului timpului, care determină și o 
productivitate crescută și o mai mare 
creativitate a muncii; 

- asigurarea unui echilibru între carieră și viața 
personală; 

- păstrarea în câmpul muncii pentru mai mult 
timp a angajaților; 

- reducerea șomajului; 

- contribuie în mod efectiv la tranziția spre o 
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

În statele unde există asemenea măsuri 
implementate (de exemplu, Marea Britanie), 
cifrele indică beneficii nete ale contractelor de 
muncă flexibile: cel mai des invocat avantaj este 
acela al unei mai bune gestionări a echilibrului 
viață privată - viață profesională; 75% dintre 
angajați ar opta pentru păstrarea actualului loc 
de muncă dacă un alt angajator nu ar oferi 
aceeași flexibilitate; 68% dintre persoanele 
neocupate și-ar căuta un loc de muncă în 
condiții de angajamente flexibile; un calcul 
estimativ arată că angajații alocă un număr 
suplimentar de 6,5 ore de muncă 
productivă/săptămână. Se estimează că aceste 
măsuri generează o creștere a economiei Marii 
Britanii cu 78,5 miliarde de lire sterline anual.  

lege sunt: banca orelor de muncă, săptămâna de lucru 
comprimată, regim în munca de gardă ”on call”, munca în 
regim de permanență, partajarea locului de muncă, anul de 
lucru comprimat, partajarea programului de muncă și 
concediul fără plată prin acordul părților. Proiectul de lege 
va fi reluat în sesiunea parlamentară următoare la Comisia 
de muncă.  

 

34 Un loc de muncă:  
cea mai bună  
protecție socială (VMI) 
 USR propune: 

„Vom aplica legea privitoare la 
Venitul Minim de Incluziune în 
formula următoare: demararea 
imediată a sistemului informatic 
necesar de către Ministerul Muncii; 
dacă va fi posibilă finanțarea 

Implementarea venitului minim de incluziune (VMI) este 
inclusă în PNRR 

Reforma implementării VMI va viza: (1) stimularea ocupării 
prin includerea pe piața muncii, în special în rândul 
membrilor familiilor cu venituri mici, prin introducerea unei 
formule de beneficii care oferă praguri de venit implicite 
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(1) accelerarea implementării legii VMI, (2) 
dezvoltarea acesteia prin includerea altor 
beneficii relevante până ajungem la un mod 
simplu și unitar de a acorda toate modalitățile 
de sprijin pentru persoanele defavorizate, și (3) 
monitorizarea constantă a modului în care se 
aplică legea (analiză de impact și propuneri de 
îmbunătățiri în timp real), pentru a ne asigura că 
produce rezultatele scontate. 

acestei reforme din PNRR, aceasta 
va fi implementată începând cu al 
doilea semestru al anului 2021. 
Dacă nu, se va începe 
implementarea în ianuarie 2022 
dacă condițiile macroeconomice 
vor permite” (pag. 154). 

mai ridicate pentru cei care lucrează și (2) continuarea 
reformei beneficiilor de asistență socială bazate pe testarea 
mijloacelor, cu finanțare din bugetul de stat, pentru a 
asigura un sistem integrat și sprijin mai bine direcționat 
pentru cele mai vulnerabile categorii de beneficiari. 

Calendar de implementare: 

2022: Proiect de lege privind venitul minim de incluziune 
(revizuire și aprobare actualizări ale Legii nr.196/2016, 
privind venitul minim de incluziune) și norme de 
implementare.  

-  35 CRESC  
- Corpul Român  
de Solidaritate  
și Cooperare 
Sistem de granturi pentru implicarea tinerilor în 
comunitate, mai ales în proiecte cu caracter 
social  

 
  

În forma inițială a PNRR, componenta Tineret Sport 
prevedea un sistem de granturi și crearea unei 
infrastructuri a mișcării de tineret și sport. Din păcate a fost 
una dintre componentele unde a existat opoziție din partea 
Comisiei Europene, care a argumentat că nefiind un 
domeniu strategic nu ar trebui finanțat din acest instrument 
european. În prezent MIPE a comunicat Comisiei că dorim 
finanțarea activităților de tineret și sport din Programul 
Operațional Ocupare Educație (POEO 2021 - 2027). Am 
convenit să pregătim argumentația necesară și să avem un 
dialog separat pe subiect chiar înainte de trimiterea unei 
noi forme a POEO la Comisie (prevăzută pentru toamnă). Un 
Concept Paper dedicat este pregătit de MIPE. 

 

36 Internet  
pentru toți 
 

Primul pas este acoperirea întregului teritoriu național cu internet de bandă largă, pas pe care îl 
facem prin PNRR.  

Intervenția publică privind acoperirea cu servicii de bandă largă a zonelor albe se va adresa zonelor 
în care lipsesc infrastructurile fizice suport necesare rețelelor de comunicații electronice în banda 
largă și vizează acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză a aproximativ 790 de 
localități (sate, inclusiv zonele locuite defavorizate precum cartierele mărginașe urbane sau rurale 
neacoperite de servicii de date sau așezările informale) în care, conform datelor ANCOM, piața nu 
poate livra astfel de servicii prin forțe proprii, în limita a 80 milioane de Euro, la nivel național. Din 
perspectiva implementării Pilonului european al drepturilor sociale, această investiție urmărește să 
contribuie la îmbunătățirea situației privind dimensiunea „conectivitate” a indicelui economiei și 
societății digitale în conformitate cu Tabloul de bord social revizuit. 

 Vor fi finanțate următoarele: 

• infrastructură pasivă (stâlpi, canalizație subterană etc.) + elemente de rețea activă 
• segment de distribuție (backhaul) + segment de acces (last mile) 
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• realizarea unei rețele noi sau modernizarea unei rețele existente   
• Investiția vizează următoarele: 
• acoperirea cu internet de mare viteză a aprox. 30.000 – 40.000 de gospodării rurale 

îndepărtate, precum și a 200 - 250 de inductori socio-economici, care ar fi rămas 
neacoperite cu niciun fel de rețele în absența intervenției 

• îmbunătățirea acoperirii la internet pentru aproximativ 80.000 – 90.000 de gospodării 
rurale, precum și a 500 - 600 de inductori socio-economici, care nu ar putea beneficia de 
upgrade în absența intervenției 

• conectarea la internet de mare viteză a 600 de inductori socio-economici suplimentari și a 
60.000 de gospodării 

Valoarea investiției se ridica la 80 mil. euro.  

Alte aspecte din angajament (telemedicină, educație) sunt acoperite în secțiunile sectoriale.    

 

37 Un viitor pentru  
cultura independentă 
 

 O schemă directă de ajutor de stat nu a fost acceptată în PNRR, dar în actuala formă, componenta 
Turism & Cultură din PNRR cuprinde următoarele reforme și investiții care merg în direcția sprijinirii 
culturii independente (măsuri care se regăsesc în angajament și în programul extins de guvernare 
USR PLUS):  

- Elaborarea și adoptarea Statutului lucrătorului cultural (legislație care să recunoască specificul 
muncii atipice din domeniul cultural, prin crearea de instrumente de identificare juridică a lucrătorului 
cultural - artiști, profesii conexe, freelancer și asigurarea mecanismelor de includere în sistemul de 
protecție socială). Măsura face parte din pachetul de reformare a sistemului de finanțare publică în 
sectorul cultural independent, care include, de asemenea, introducerea unor forme distincte de 
susținere – burse artistice și rezidențe – adresate artiștilor independenți. Definirea de noi standarde 
ocupaționale pentru încadrarea juridică a artiștilor independenți.  

- Crearea Fondului Național de Artă Contemporană, gestionat de Administrația Fondului Cultural 
Național, prin achiziții directe de la artiști, fără intermediari (achizițiile se vor finaliza în trimestrul 4 din 
2023): prin PNRR se asigură finanțarea (1 milion de euro) pentru 200 de lucrări, care se vor constitui 
într-un patrimoniu public de artă contemporană. 

Alte măsuri de reforme din domeniul cultural incluse în PNRR (în curs de finalizare a negocierilor) 

- Reformarea și digitalizarea Centrului Național al Cinematografiei (CNC) și a sistemului public de 
finanțare în domeniul audiovizual (desecretizarea sesiunilor de finanțare, sprijinirea artiștilor aflați la 
început de drum, sprijin financiar pentru coproducții, creșterea capacității de rezistență la crize a 
companiilor românești de film). 

- Reformarea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) și a sistemului național de finanțare în 
cultură (competiție transparentă, predictibilă de proiecte, cofinanțarea proiectelor europene, 
înființarea Registrului național al finanțărilor culturale). 
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- Accesul la cultură în rural și orașe mici (cofinanțare națională pentru sumele investite în cultură de 
către UAT). 

 

38 Aducem sportul  
înapoi  
în școală 
 

  

Propunere inițiată de grupul USR PLUS de modificare a art. 6 alin. (9) din Legea nr. 69/2000 a 
Educației fizice și sportului: 

„Infrastructura sportivă a unităților de învățământ și cluburilor sportive școlare și universitare este 
utilizată de terți după cum urmează: 

Copiii și adulții au acces gratuit în infrastructura sportivă în aer liber fără a afecta orele de program 
ale unităților care le administrează sau ale terților care o utilizează în baza plății unui tarif stabilit de 
respectivele unități. În infrastructura acoperită, persoanele fizice pot avea acces gratuit sau cu plată. 

Persoanele juridice pot avea acces gratuit sau cu plată”. 

Propunerea legislativă va fi adoptată în următoarea sesiune parlamentară. În paralel, ca model de 
bună practică, primăriile USRPLUS au deschis curțile școlilor pentru activități sportive în afara 
orarului.   

 

39  
Sate cu arhitectură 
tradițională protejată  
și pusă în valoare 
Linie de finanțare din fonduri europene pentru 
punerea în valoarea a arhitecturii tradiționale și 
revigorarea meseriilor tradiționale legate de 
construcția de case.  

Două măsuri incluse în PNRR, în componenta Turism/Cultură.  

1. Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei: Reabilitarea 
a 30 obiective tradiționale (case și gospodării tradiționale, șure, etc) din Delta Dunării. 

2. Finanțarea rutei satelor cu arhitectură tradițională  

Reabilitarea a 150 de case tradiționale din toată România și a infrastructurii specifice. Restaurarea 
fiecărei case tradiționale în paralel cu training-ul meșterilor locali, inclusiv refacerea peisagistică a 
zonei. Programul va fi implementat de Muzeele satului din regiune și organizațiile 
neguvernamentale specializate în domeniu, în toată țara. 

 

40 Democrație  
și presă liberă  
în Republica Moldova 
Crearea unui Fond pentru democrație în 
Republica Moldova (...). Acest fond va permite 
totodată și cofinanțarea proiectelor realizate de 
către Uniunea Europeană și alți parteneri 
internaționali în direcția consolidării 
democrației, susținerii societății civile și a presei 
libere, contribuind inclusiv la combaterea 
propagandei și a dezinformării. 

În cursul negocierilor pentru PG am 
convenit să fie organizat în cadrul 
RoAid:  

„Fond de Democratizare și 
Dezvoltare Sustenabilă pentru 
Republica Moldova, cu o alocare 
financiară adecvată, în cadrul 
bugetului Agenției de Cooperare 
Internațională pentru Dezvoltare 
(RoAid)” (pag. 257).  

Ministerul de Externe nu a făcut demersurile necesare. 
Motivul invocat la cererile noastre este acela că mandatul 
actualului director (Cătălina Harnagea, un personaj dubios 
promovat de ALDE acolo, acuzat de fraude, aflat în conflict 
cu conducerea ministerului) RoAid expiră în decembrie, va 
fi înlocuit și vor demara ulterior.  
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