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 Nr.   

 

      APROB 

          VASILICA - VIORICA

              DĂNCILĂ 

                       Prim - Ministru 

 

 

MEMORANDUM 

 

De la:    Toni Greblă, Secretar General, Secretariatul General al Guvernului 

Ion Ghizdeanu, Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză 

Referitor: Raportul  privind activitatea Consiliului de Programare 

Economică în semestrul II al anului  2018 

 Consiliul de Programare Economică (CPE) este organizat şi funcţionează în 

baza Ordonanţei Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză şi este un organism cu caracter consultativ, fără personalitate 

juridică. 

 În condiţiile prevăzute de actele normative precizate anterior, CPE are 

următoarele atribuţii principale:  

   a) coordonează procesul de evaluare a priorităţilor strategice de dezvoltare a 

României;  

   b) avizează rapoartele, analizele şi prognozele efectuate de direcţiile de 

specialitate din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în scopul 

supunerii acestora aprobării Guvernului;  

   c) propune tematici pentru evaluarea efectelor economico-sociale ale politicilor 

publice şi ale măsurilor din Programul de guvernare;  

   d) avizează rapoartele cu privire la implementarea măsurilor din Programul de 

guvernare;  
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   e) face parte, prin reprezentanţi, din Comitetul de Supraveghere 

Macroprudenţială, în concordanţă cu decizia prim-ministrului;  

   f) propune măsuri de ordin legislativ care să asigure îmbunătăţirea aplicării 

politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor 

economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;  

   g) participă la coordonarea activităţilor circumscrise procesului de adoptare a 

monedei euro;  

   h) transmite, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a 

iniţiatorilor, puncte de vedere cu privire la concordanţa proiectelor de acte 

normative cu prevederile Programului de guvernare şi cu direcţiile strategice de 

dezvoltare pe termen lung;  

   i) avizează rapoartele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi efectuează 

propriile analize cu privire la activitatea de investiţii în parteneriat public-privat în 

vederea prezentării acestora Guvernului;  

   j) coordonează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea 

unităţilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic şi al 

lucrărilor de informare şi analiză;  

   k) formulează puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, 

înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;  

   l) coordonează activitatea de perfecţionare legislativă, în concordanţă cu 

Programul de guvernare şi strategiile aprobate de Guvern;  

   m) analizează periodic progresele efectuate în direcţia simplificării 

reglementărilor şi debirocratizării şi informează prim-ministrul cu privire la 

rezultatele analizelor şi propune măsuri pentru urgentarea acestora;  

   n) efectuează cercetări ştiinţifice; 

   o) efectuează analize şi cercetări cu privire la evoluţia productivităţii muncii şi a 

competitivităţii, inclusiv pe baza recomandărilor Comisiei Europene pentru 

Consiliile Naţionale de Productivitate. 

 Conform alin. (13) al art. 8 din OUG nr. 28/2018, CPE prezintă în Guvern 

rapoarte de activitate semestrial, prin intermediul Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză. 

  

 În semestrul II al anului 2018, Consiliul de Programare Economică a realizat 

numeroase analize, studii şi cercetări ştiinţifice. Dintre acestea, se evidenţiază 

următoarele: 
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1. Analiza efectelor majorării salariului minim 

În cadrul analizei, CPE a făcut următoarele propuneri: 

 Creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la nivelul de 

2080 lei/lună, începand cu 1 noiembrie 2018. 

 Introducerea, începând cu 1 noiembrie 2018, a unui salariu de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată la nivelul de 2350 lei/lună pentru angajaţii pe posturi 

pentru care sunt necesare studii superioare conform Clasificării Ocupaţiilor din 

România (COR). 

 Creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la nivelul de 

2350 lei/lună pentru angajaţii cu 15 ani vechime, începând cu 1 noiembrie 2018. 

 Introducerea în Codul Muncii a unui prag minim al raportului dintre salariu 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi câştigul salarial mediu brut, 

determinat a fi cel putin 45% începând cu anul 2020.  

Pe baza acestei analize au fost aplicate următoarele măsuri: 

 Prin H.G. nr. 937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 

167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. Începând cu data de 1 ianuarie 

2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii 

superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal 

de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 

 Prin O.U.G 114/2018, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 

167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 

2. Analiza măsurilor pentru creşterea ocupării şi reducerea deficitului 

forţei de muncă 

Dintre măsurile propuse de Consiliul de Programare Economică cu privire la 

problematica complexă a pieţei muncii din România, axată pe soluţii pentru 

compensarea dificultăţilor investitorilor de a-şi asigura necesarul de forţă de muncă, 

precum şi pentru reducerea deficitului de forţă de muncă şi a ratei şomajului din 

anumite zone, evidenţiem: 
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 Pensionarii care se încadrează cu contract de muncă după împlinirea vârstei 

standard de pensionare beneficiază de o majorare de trei ori a punctajului aferent 

perioadei lucrate suplimentar după vârsta standard de pensionare; 

 Facilităţi pentru angajarea studenţilor; 

 Completarea Legii nr. 52/2011 - privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 

 Stimulente pentru creşterea ocupării; 

 Schemă de ajutor de stat pentru construirea de  locuinţe de serviciu; 

 Voucher de 1000 euro pentru re-specializare în IT&C (a doua specializare) 

pe timp de 9 luni; 

 Sprijinirea dezvoltării entităţilor de economia socială (în vederea angajării 

persoanelor vulnerabile, cum ar fi romii, femeile casnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane marginalizate social, etc ); 

 Adaptarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic (IPT) 

la nevoile pieţei muncii şi creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul 

profesional şi tehnic la 60% din totalul elevilor din învăţământul liceal şi cel 

profesional; 

 Acordarea unui voucher de studii de 500 lei lunar pentru cei care şi-au 

întrerupt studiile şi se întorc la şcoală; 

 Îmbunătăţirea implementării Programului Start-Up Nation, în vederea 

creşterii ocupării şi stabilizării forţei de muncă în zonele rurale; 

 Program Pilot pentru Digitalizarea Afacerilor - fiecare IMM interesat va 

primi un voucher de 3000 EUR pentru digitalizarea afacerii; 

 Susţinerea dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale. 

3. Analiza deficitului comercial al economiei româneşti 

În urma analizei, CPE a făcut următoarele propuneri: 

 Găsirea de soluţii - inclusiv facilităţi fiscale - pentru atragerea a 2-3 noi 

investiţii străine directe de mare anvergură în sectoare economice generatoare de 

surplus comercial: construcţii de maşini, produse electrocasnice, electronice, maşini, 

utilaje şi echipamente, chimie; investiţiile în consum (dominante în ultima perioadă) 

nu generează efecte de antrenare scăzute asupra agenţilor economici interni şi 

deficite comerciale suplimentare; 

 Sprijinirea înfiinţării de firme româneşti care să îşi extindă activitatea pe 

pieţele externe, astfel încât să se înregistreze intrări de venituri primare în România;  
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Dintre argumentele pentru aceste noi politici publice, sunt de evidenţiat: 

Într-o economie deschisă orice majorare a veniturilor interne, a consumului şi a 

cererii agregate conduce atât la stimularea producţiei interne, cât şi a importurilor de 

bunuri şi servicii.  

Pentru ca de măsurile de creştere a veniturilor să beneficieze producătorii 

autohtoni este nevoie de o elasticitate ridicată a producţiei interne, respectiv de 

investiţii (străine şi autohtone) în sectoarele vizate de către comenzile suplimentare, 

în caz contrar, importurile vor acoperi o parte semnificativă a cererii interne 

suplimentare, astfel că efectul multiplicator al măsurilor fiscal-bugetare 

expansioniste din economie va fi mai redus.  

Analiza structurii deficitului cu bunuri şi a dinamicii acestuia în perioada 2005-

2017 conduce la următoarele concluzii: 

 Soldul comerţului cu bunuri de consum este unul de natură ciclică – scade în 

perioadele cu creştere economică ridicată (deoarece veniturile interne şi consumul 

cresc semnificativ mai mult decât cele externe, iar ritmul importurilor îl depăşeşte pe 

cel al exporturilor de bunuri de consum) şi chiar devine excedentar în perioadele cu 

un ritm mai redus de majorare a consumului sau de reducere a acestuia.  

 Soldul comerţului cu bunuri de capital (de investiţii) are o componentă 

ciclică preponderentă, dar şi o componentă structurală, aceasta din urmă fiind 

rezultatul dispariţiei anumitor ramuri industriale interne producătoare de 

utilaje/instalaţii etc. Astfel, creşterea economică anterioară crizei s-a reflectat în 

majorarea deficitului cu bunuri de capital după care a urmat o reducere semnificativă 

a investiţiilor şi a cererii de bunuri de capital (inclusiv din import). Relansarea 

economică, dar şi creşterea absorbţiei de fonduri europene (inclusiv a subvenţiilor 

pentru agricultură) au condus la majorarea cererii de bunuri de capital  

 Soldul comerţului cu bunuri intermediare are cea mai mare importanţă în 

soldul total al comerţului cu bunuri, caracterizându-se printr-o componentă 

structurală mai pregnantă comparativ cu cea ciclică. Astfel, deficitul comerţului cu 

bunuri intermediare s-a situat la peste 9,3% din PIB în perioada 2005-2008, după 

care s-a redus la aproximativ 7% în 2012, ca urmare a unei cereri interne mai 

scăzute.  

4. Dublu standard în aplicarea regulilor fiscale europene 

Studiul "Dublu standard în aplicarea regulilor fiscale europene" arată, în 

detaliu, situaţia fiscală din fiecare ţară membră a Uniunii Europene, cu scopul de a 

analiza şi evalua justificarea permanentelor avertizări adresate României şi Ungariei 

în ceea ce priveşte încadrarea în ţinta de deficit bugetar de maxim 3% din PIB. 

Acesta a fost realizat pe baza evaluării publicate de Comisia Europeană în luna mai 

2018 cu privire la Programele de Convergenţă şi Programele de Stabilitate 

mailto:prognoza@cnp.ro
mailto:prognoza_cnp@yahoo.com


 

 

 

6 

Str. Cristian Popişteanu 2-4, cod: 010024, sectorul 1, Bucureşti, Telefon: 40-021-317.00.48/021-317.00.61;  

Fax:021-310.02.06/021-317.00.42; E-mail: prognoza@cnp.ro , prognoza_cnp@yahoo.com 

 

prezentate oficial de către ţările membre. În evaluările pentru fiecare ţară există 

capitole separate care indică modul în care se îndeplinesc regulile fiscale europene-

regula fiscală privind deficitul bugetar structural şi regula fiscală privind criteriul 

datoriei guvernamentale. 

Studiul a prezentat în detaliu câte ţări încalcă principiile referitoare la deficit 

bugetar efectiv de maxim 3% din PIB, la datoria publică de maximum 60% din PIB 

sau criteriile mai noi referitoare la deficit structural de până în 0,5% din PIB 

potenţial în ţările cu datorie mare şi 1% din PIB potenţial în ţările cu datorie mică.  

Autorul a analizat  de asemenea şi modul în care se respectă criteriul datoriei publice 

- regula fiscală prin care se solicită statelor membre cu datorii guvernamentale de 

peste 60% din PIB să conveargă către această ţintă şi a analizat şi câte ţări îşi 

îndeplinesc MTO (obiectivele bugetare pe termen mediu). 

5. Analiza comparativă a utilizării schemelor de ajutor de stat în U.E. 

Din necesitatea formulării unor recomandări de politici economice, CPE a 

analizat schemele de ajutor de stat în Uniunea Europeană şi a ajuns la următoarele 

concluzii: 

Este necesară utilizarea mai multor tipuri de instrumente prin care să se 

sprijine creşterea economică şi investiţiile, precum ajutoare nerambursabile, scheme 

de garantare şi contragarantare a creditelor pentru companii, parteneriate în regim 

public-privat. 

Având în vedere ultimele evoluţii privind: (i) reducerea ratei de creştere 

economică de la 6,9% în 2017 la o estimare de peste 4% în 2018; (ii) restricţiile 

impuse creditării în cazul companiilor şi persoanelor fizice, inclusiv prin plafonarea 

în ceea ce priveşte gradul de îndatorare; (iii) activarea unor măsuri macroprudenţiale 

de tipul amortizoarelor de către Banca Centrală; (iv) necesitatea unui stimul 

investiţional puternic în economia românească, dar şi (v) nevoia de a dezvolta a 

anumite sectoare considerate strategice, rezultate din Analizele de competitivitate 

ale CNSP, Consiliul de Programare Economică a concluzionat următorele: 

Este nevoie să se activeze soluţii de dezvoltare prin scheme de ajutor de stat,  

scheme de garantare/contragarantare a creditelor plus soluţia PPP; Soluţia stimulării 

prin scheme de garantare are avantajul restartării motoarelor de creştere economică 

prin investiţii fără a avea impact pe deficit şi datorie; 

Implementarea schemelor de ajutor de stat, dar şi de garantare/contragarantare 

ar conduce la un cerc virtuos – investiţii mai mari – creştere economică – mărirea 

veniturilor bugetare – resurse mai multe pentru stimularea investiţiilor – creştere 

economică; 
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Schemele de ajutor de stat şi garantare/contragarantare pot fi complementare 

unor programe de investiţii publice existente deja/ viitoare, precum şi proiectelor 

finanţate din fonduri europene structurale şi de coeziune. 

 În semestrul II al anului 2018, Consiliul de Programare Economică a analizat şi 

propus o serie de programe guvernamentale de sprijin a populaţiei şi 

mediului de afaceri, dintre care evidenţiem pe cele care sunt deja în funcţiune: 

 1. Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 

 Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost 

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

cooperării cinematografice europene şi internaţionale, susţinerea producătorilor de 

film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, crearea de noi locuri de 

muncă în industriile creative şi cele conexe, promovarea identităţii culturale 

naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor 

cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori şi sprijinirea formării 

profesionale în domeniul industriei filmului. 

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

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

au fost aprobate, valoarea ajutorului de stat aprobat fiind de 147.253.160 lei, 6 au 

fost respinse, restul de 16 cereri aflate în analiză la sfârşitul anului fiind transferate 

pentru sesiunea din anul 2019.  

 Proiectele cinematografice sunt în marea lor majoritate co-producţii în 

parteneriat cu companii din România, ceea ce înseamnă angrenarea capacităţilor 

autohtone în crearea unor produse culturale care vor intra în circuitul internaţional. 

Este de subliniat că  toate producţiile vor avea pe genericul filmului şi în toate 

materialele publicitare, precizarea: "Film realizat cu sprijinul Guvernului României". 

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

au fost atinse de Guvern care a reuşit să aducă România în prim-planul lumii 

artistice, promovând atât peisajele, tradiţiile şi valorile noastre naţionale, cât şi 

specialiştii care activează în industriile creative. 

 Cuantumul creditelor de angajament pentru anul 2018 al schemei de ajutor de 

stat a fost de 60 de milioane de lei, dar prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului, nr. 101 din 23 noiembrie 2018, cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2018, acesta a fost suplimentat la 232 de milioane lei. 

 2. Programul guvernamental "gROwth– Contul individual de economii 

Junior  Centenar" 

 Programului guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior 

Centenar" are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toţi copiii din 

România a unui sprijin financiar, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta 
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de 18 ani să aibă într-un cont o sumă de bani suficientă pentru educaţie, pregătire 

profesională sau pentru orice alte necesităţi vor avea. 

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

contribuie la acest cont de economie al copiilor. 

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

deschidere a conturilor pentru fiecare copil din România, respectiv deschiderea 

automată la unităţile Trezoreriei Statului. 

 Programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior 

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

depozit şi se adresează oricărui copil care este cetăţean român şi nu a împlinit vârsta 

de 18 ani. 

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

de stat de 600 lei, dacă părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora depun o sumă 

minimă de 1200 lei. 

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

de 3% pe an, dobândă stimulativă şi constantă până la vârsta de 18 ani. 

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

ocrotiţi prin serviciile publice specializate, caz în care şi depunerea minimă de 1200 

lei va fi de la buget. Practic aceşti copii vor primi în contul deschis pe numele lor 

1800 lei anual, până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

In anul 2018 au fost 8102 conturi alimentate cu 7,3 milioane lei. 

 3.  Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" 

Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" are ca obiect facilitarea 

accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 26 de ani şi care 

sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, 

autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, şi după caz, de către Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale.  De asemenea, programul poate fi accesat şi de persoane 

cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de 

învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională. 

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

maximum 40.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin Fondul Naţional de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi prin Fondul Român de 

Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în 

suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului. 

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

beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului. 
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 Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor şi familiilor 

acestora privind educaţia, sănătatea, cultura, sportul şi de habitat.  

 Până în prezent au primit credit 2050 de persoane, din totalul de  3400 de 

cereri înregistrate la CEC Bank. 

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

operaţionalizare  

 4.1 Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 

Având în vedere că investiţiile constituie motorul creşterii economice şi al 

creării de locuri de muncă,  construcţia bugetară a avut în vedere promovarea în 

continuare a unui  mediu favorabil investiţiilor care stimulează creşterea. In acest 

context, Fondul de Dezvoltare şi Investiţii are ca scop finanţarea proiectelor de 

investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare 

principale si secundare (sănătate, educaţie,  apă – canalizare, reţea de energie 

electrică, şi reţea de gaze, transport, drumuri, salubrizare, cultură, culte, sport si 

locuinţe), dar şi pentru  finanţarea proiectelor de investiţii ale 

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

Fond şi care sunt aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar. 

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

Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pe un interval de 20 ani în limita sumei 

de 10.000 mil. euro (echivalent în lei).   

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

disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în 

cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii,  sunt fiecare în sumă de 5.000 milioane 

lei . 

4.2 Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi 

dezvoltarea staţiunilor balneare  

Beneficiarii Programului staţiuni balneare sunt unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, şi societăţile înfiinţate în 

conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, iar sumele alocate se folosesc potrivit 

destinaţiilor prevazute de OUG 114/2018. 

Prin Programul staţiuni balneare se transferă şi alocă fonduri publice 

beneficiarilor, respectiv unităţilor administrativ-teritoriale şi societăţilor comerciale, 

înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, pentru 

finanţarea cheltuielilor eligibile conform prevederilor OUG 114/2018. 
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Finanţarea din Programul staţiuni balneare pentru societăţile comerciale se 

face în proporţie de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute  şi se acordă sub forma 

unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru 

cheltuielile ce vizează activităţi economice. 

Profilul şi conţinutul activităţii în investiţiile efectuate de către beneficiarii 

Programului staţiuni balneare vor fi menţinute cel puţin 10 ani de la accesarea 

sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele 

obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. 

 Proiectele de investiţii efectuate în cadrul Programului staţiuni balneare 

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

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

angajament de circa 1 mld. lei, iar pentru anul 2019 se preconizează a se efectua 

angajamente în valoare de 400 milioane lei şi plăţi în valoare de 80 milioane lei. 

Beneficiari ai Programului vor fi cel puţin un proiect al UAT din staţiunile balneare 

şi circa 100 de întreprinderi. 

 4.3. Programului "gROwth - investim în copii, investim în viitor" 

Acest Program are ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în 

construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv. 

Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale,  precum şi Comitetul 

Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive 

care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv. 

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

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

utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea 

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

dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice 

ce poate fi acordat unui beneficiar este de maximum 500.000 euro. 

Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura un program 

prelungit de activitate zilnică în cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, precum şi 

funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada 

vacanţelor, şi toate acestea la un tarif accesibil. 

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

lei, din care pentru 2019 sunt alocate credite de angajament în valoare de 400 mil. 

lei. În cadrul acestui program se preconizează construcţia  şi/sau înfiinţarea, 

amenajare şi dotarea a circa 1000 de grădiniţe cu profil sportiv.  
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 Bugetul estimat al măsurii este de circa 500 milioane euro. În proiectul de 

buget pentru anul 2019, pentru această măsură s-au propus credite de angajament de 

300 milioane lei şi credite bugetare de 20 milioane lei.  

  

 Una din amplele activităţi desfăşurate de Consiliul de Programare Economică în 

semestrul II al anului 2018 a reprezentat-o activitatea în cadrul grupurilor de 

lucru pe care le-a constituit.  În conformitate cu prevederile legale,  Consiliul de 

Programare Economică şi-a constituit grupuri de lucru formate din specialişti pe 

trei domenii, respectiv analize şi formulare de politici publice, legislaţie şi 

parteneriat public-privat. În totală transparenţă pe site-ul CNSP la secţiunea 

rezervată Consiliului de Programare Economică s-a constituit o rubrică unde 

specialiştii români şi strâini care vor să participe la activitea grupurilor de lucru a 

Consiliului de Programare Economică se pot înscrie prin transmiterea cv-ului.  

În anul 2018 au funcţionat următoarele grupuri de lucru:  

 Grupul de lucru "Forţa de muncă"; 

 Grupul de lucru privind "Politicile publice şi propuneri legislative";  

 Grupul de lucru "Proiecte de investiţii în parteneriat public-privat"; 

 Grupul de lucru "Proiecte de infrastructura rutieră, feroviară, aeriană şi de 

metrou";  

 Grupul de lucru pentru "Proiecte în domeniul turismului"; 

 Grupul de lucru " Operarea de servicii in PPP în cadrul unui pachet compus 

din spitale CFR"; 

 Grupul de lucru"Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie"; 

 Grupul de lucru "Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa-

Lăpuşteşti" ; 

 Grupul de lucru "Autostrada Târgu Neamţ -Iaşi". 

 Grupul de lucru "Autostrada  Bucureşti - Craiova - Calafat - Drobeta Turnul 

Severin - Lugoj"; 

 Grupul de lucru pentru "Pregătirea documentaţiei de atribuire a proiectelor 

realizate în PPP"; 

 În semestrul II al anului 2018 au fost elaborate şi avizate de CPE următoarele 

Studii de Fundamentare, realizate în cadrul grupurilor de lucru: 

Autostrada Ploieşti-Braşov 
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Prin H.G. nr.667/2018 s-a aprobat  Studiul de fundamentare pentru autostrada   

Ploieşti – Braşov. Construcţia autostrăzii  a fost identificată drept obiectiv prioritar 

în urma testării în cadrul Modelului Naţional de Transport, fiind prevăzut spre 

implementare în conformitate cu Master Planul General de Transport al României.   

Costurile totale estimate aferente realizării investiţiei se ridică la aproximativ 

1,36 miliarde euro. Acestea vor fi acoperite prin plăţi  de disponibilitate de la stat în 

valoare de circa 55 milioane euro anual. 

Clinica Multifuncţională "Dr. Calistrat Grozovici" Corp A si Corp B 

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

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

de parteneriat public-privat este publicată din luna decembrie 2018 în SICAP şi în 

Jurnalul European al Achiziţiilor Publice. Procedura aleasă de licitaţie a partenerilor 

privaţi pentru societatea de proiect care va realiza şi opera această clinică este 

negociere competitivă.  

Studiul de fundamentare a fost întocmit de către Comisia Naţională de 

Strategie şi Prognoză în colaborare cu specialişti independenţi, în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat. 

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

domeniul sănătăţii, unul din domeniile prioritare ale Guvernului. 

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

Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş " din Bucureşti, care va avea şi 

calitatea de partener public în acest proiect şi care va avea astfel responsabilitatea ca 

acest proiect de investiţii să se realizeze la standarde înalte de calitate. 

Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi 

Studiul de fundamentare pentru autostrada "TÂRGU  NEAMŢ - IAŞI" este 

finalizat şi se află în procedura de transparenţă decizională pe site-ul Comisiei 

Naţionale de Strategie şi Prognoză. Autostrada se desfăşoară pe teritoriul judeţului 

Iaşi şi are o lungime de 61 km la care se adaugă 7 km reprezentând  breţelele 

nodurilor DN28 şi Km 61+000, bretele ce vor fi deasemenea la profil de autostradă. 

Lungimea totală a traseului construit la profil de autostradă va fi de 68 km.  

Autostrada face parte din Coridorul V, ce constitue legătura Moldovei cu 

Transilvania şi Europa, reprezintă parte din conexiunea est - vest a României şi se 

racordează la sectoarele de autostradă construite deja, sau aflate în diverse faze de 

implementare.  

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

proiectare şi realizare a autostrăzii este estimată la 48 luni.  
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Amenajarea râului Argeş pentru navigaţie 

A fost introdusă la punctul 11 din H.G. nr 643/2018 pentru completarea Listei 

proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în 

parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018. 

Obiectul proiectului de act normativ este reprezentat de obiectivul strategic de 

investiţii propus a se realiza în parteneriat public-privat, în conformitate cu OUG nr. 

39/2018, respectiv amenajarea râului Argeş pentru navigaţie. 

Reluarea acestui proiect va conduce la realizarea unei căi navigabile prin care 

Municipiul Bucureşti va fi interconectat cu alte capitale şi mari centre orăşeneşti 

europene şi va avea acces direct la portul maritim Constanţa, iar prin canalul Rhin – 

Main – Dunăre acces la reţeaua europeană de căi navigabile.  

 

Având în vedere cele prezentate în Memorandum, propunem aprobarea 

Raportului privind activitatea Consiliului de Programare Economică în 

semestrul II al anului în anul 2018. 
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