PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Economie și Fiscalitate

PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Rata de creștere economică a României în perioada 1990-2020
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PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Indicatori Economici

Produsul Intern Brut
(miliarde lei)

Ce am preluat
în 2016

764

Ce am lăsat în
2019
1.060

Ce am
reușit
Creștere

Unde suntem
acum*

Unde vom fi
peste 4 ani
1.441

1.033

Ce putem
realiza în 4 ani
Creștere +39%
+408 mld. lei

+39%
+296 mld. lei

PIB/locuitor
(euro)

Deficitul bugetar
(cash - % din PIB)

8.947

11.737

Creștere +31,2%

11.211

15.368

+4.157 €/locuitor

+2.790 €/
locuitor

2,4%

2,8%

Creștere +37%

Creștere

3%

+0,4 pp

Scădere
-6,4 pp

9,4%

Datoria
guvernamentală
(% din PIB)

37,3%

34,6%

Scădere
-2,7 pp din PIB

46%

39%

Scădere
-7 pp din PIB

*Date estimate

PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Indicatori Economici

Ce am preluat
în 2016
5,5%

Rata șomajului
Salariul minim brut
general
Salariul mediu brut
(medie anuală)

Punctul de pensie

Pensia minimă
Nr. persoane în
deprivare materială
severă

Ce am lăsat în
2019
4%

Ce am
reușit
Scădere

Unde suntem
acum*
5,3%

Unde vom fi
peste 4 ani
3,5%

Ce putem
realiza în 4 ani
Scădere
-1,8 pp

-1,5 pp
3.500 lei
1.250 lei

2.080 lei

4.923 lei

400lei

Creștere

2.230 lei

+57%

+66%

2.809 lei

871,7 lei

Creștere

Creștere

5.260 lei

7.010 lei

Creștere
+33%

+52,8%
1.265 lei

Creștere

1.775 lei**

2.340 lei

Creștere
+32%

+45%

704 lei

Creștere

1.300 lei
800 lei

+63%

+76%

4,6 mil.
2,8 mil.

*Date estimate

Scădere
-1,8 mil.
persoane

Creștere

3,3 mil.

Scădere
1,8 mil.

-1,5 mil.
persoane

**Conform Legii nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii

PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Indicatori Economici

Produsul Intern Brut
(miliarde lei)

2020*

2021

2022

2023

1.033

1.128

1.217

1.323

+3,9%

+4,2%

+4,5%

32,3%

32,9%

Dinamica PIB real
(creșterea anuală)

2024

1.441

+4,8%

-5,2%

Venituri bugetare
(% din PIB)

30,8%

Deficitul bugetar
(% din PIB)
9,4%

Cheltuieli cu dobânzile
(% din PIB)

1,5%

6,9%

1,4%

33,4%

5,1%

4,2%

1,2%

1,1%

33,7%

3%

1,0%

*Date estimate

PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
2020*

Indicatori Sociali

Salariul minim brut
Țintă 2024: salariul
minim european de
60% din salariul mediu
Salariul mediu brut
(medie anuală - lei)

Pensia medie
(lei)

Rata șomajului
(BIM - %)

*Date estimate

2021

2022

2023

2024

General

2.230 lei

2.460 lei

2.740 lei

3.200 lei

3.500 lei

St. sup.

2.350 lei

2.600 lei

3.000 lei

3.550 lei

4.150 lei

Constr.

3.000 lei

3.100 lei

3.200 lei

3.400 lei

3.500 lei

6.550

7.010

5.260

5.580

5.950

1.536

1.990

2.133

2.300

2.480

4,5%

4,1%

3,8%

3,5%

5,3%

De unde
vor veni
banii?

VENITURI SUPLIMENTARE LA BUGET
Fonduri Europene
Efecte de multiplicare generate de FONDURI EUROPENE (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027,
Programul SURE, Programul Next Generation EU; inclusiv fondurile pentru agricultură)

Fonduri absorbite

2021

53 mld. lei

2022

73 mld. lei

Buget
Taxe și
impozite

Producție

PIB

15,9 mld. lei

2021

21,9 mld. lei

2022

33,3 mld. lei

2023

32,1 mld. lei

2024

Servicii

2023

111 mld. lei

2024

107 mld. lei
Total: 344 mld. lei

Rată absorbție CFM 2021-2027 = 54% la 31 dec. 2024
Diferența va fi absorbită până la 31 dec. 2027

T.V.A

Total: 103,2 mld. lei
Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de
fonduri europene vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

VENITURI SUPLIMENTARE LA BUGET
Investiții în Economie
Efecte de multiplicare generate de INVESTIȚII ÎN ECONOMIE (din fondurile publice, surse atrase din credite BEI,
BERD, BM etc. și prin parteneriat-public-privat). Sumele prezentate reprezintă sume în plus față de anul anterior.

Buget

Investiții publice

2021

2022

2023

2024

+12 mld. lei

Taxe și
impozite

Producție

în plus față de 2020

în plus față de 2020

+3 mld. lei

PIB

+10 mld. lei
în plus față de 2021

+13 mld. lei

în plus față de 2021

Servicii

+3,9 mld. lei

în plus față de 2022

în plus față de 2022

+5,8 mld. lei

+19,4 mld. lei
în plus față de 2023

+3,6 mld. lei

T.V.A

în plus față de 2023

2021

2022

2023

2024

Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de investiții vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

VENITURI SUPLIMENTARE LA BUGET
Fondul Strategic de Investiții
Efecte de multiplicare generate de Fondul Strategic de Investiții (FSI)

Fonduri absorbite
2021

-

2022

8 mld. lei

Buget
Taxe și
impozite

Producție

PIB

-

2021

2,4 mld. lei

2022

Servicii
2023

12 mld. lei

3,6 mld. lei

2023

2024

20 mld. lei

6 mld. lei

2024

T.V.A
Total: 40 mld. lei

Total: 12 mld. lei

Aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub formă de investiții vor veni la Buget sub formă de taxe și impozite

VENITURI SUPLIMENTARE LA BUGET
Creșterea Veniturilor Populației

Venituri suplimentare

Consum

Buget

2021

60,4 mld lei

80%

48,3 mld lei

PIB

30%

14,5 mld. lei

2021

2022

37,2 mld. lei

80%

29,8 mld. lei

PIB

30%

8,9 mld. lei

2022

2023

50 mld. lei

80%

40 mld. lei

PIB

30%

12 mld. lei

2023

2024

56,8 mld. lei

80%

45,4 mld. lei

PIB

30%

13,6 mld. lei

2024

Conform datelor statistice, circa 80% din veniturile populației intră în consum, iar restul este economisit.
Din veniturile care se constituie PIB, circa 30% se întoarce labugetul statului sub formă de taxe și impozite.

VENITURI SUPLIMENTARE LA BUGET
Creșterea Colectării și Reducerea Evaziunii

Digitalizare/
interconectare case de
marcat la ANAF
+12 miliarde lei

Raționalizare cheltuieli
și prioritizarea
proiectelor finanțate
din bani publici
+4 miliarde lei

Reducerea arieratelor
recuperabile la buget
+8 miliarde lei

Introducerea contractelor de performanță
în instituții publice și
companii de stat
+1 miliard lei

Implementarea
directivei europene
împotriva transferului
profiturilor
+4 miliarde lei

Restituire TVA și
creanțe doar după
compensarea
obligațiilor
+1 miliard lei

Reducerea evaziunii
pe baza matricii de risc
prioritar
+4 miliarde lei

Digitalizarea marilor
sistemelor publice
0,5% din PIB - 2021
1% din PIB - 2022
1,5% din PIB - 2023
2% din PIB - 2024

Reducerea
impozitării
muncii și
creșterea
veniturilor
populației

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
Pentru Salariații cu Venituri Mici și Cei din Clasa de Mijloc
Impozit ZERO la salariul minim

Creșterea deducerilor
din impozitul pe venit*
(Deducerile se vor indexa
anual cu inflația și
creștrea economică din
anul precedent)

Impozit ZERO la
salariul minim
Scădere impozit la
salariații cu copii
Scădere impozit la
salariile < 6.000 lei

Impozit ZERO
pe bonurile de
masă
Includerea
acestora în
categoria
veniturilor
neimpozabile

AVANTAJE
•
•
•
•
•

Creșterea salariilor la 85% dintre salariați
Aplicare din prima zi de guvernare
Impact bugetar redus (0,2% din PIB)
Reducerea inechităților și riscului de sărăcie
Fără costuri suplimentare la angajator

* Eventualele pierderi de venit la bugetele locale vor fi compensate prin transferuri de la bugetul de stat.

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
Pentru Salariații cu Venituri Mici și Cei din Clasa de Mijloc
Angajat cu 1 copil
Prezent
Salariul brut

Angajat cu 2 copii
Prezent

Propunere PSD

Impozit NET

Propunere PSD

Impozit NET

Salariul brut

Impozit NET

Impozit NET

87

1.363

0

1.450

Salariul minim

71

1.379

0

1.450

2.500 lei

112

1.513

0

1.625

2.500 lei

96

1.529

0

1.625

3.000 lei

160

1.791

15

1.935

3.000 lei

144

1.807

0

1.950

4.000 lei

260

2.340

161

2.439

4.000 lei

260

2.340

136

2.464

5.000 lei

325

2.925

299

2.951

5.000 lei

325

2.925

268

2.982

6.000 lei

390

3.510

386

3.515

6.000 lei

390

3.510

367

3.533

Salariul minim

Angajat cu 3 copii
Prezent
Salariul brut

Angajat cu 4 copii
Propunere PSD

Impozit NET

Prezent

Impozit NET

Salariul brut

Propunere PSD

Impozit NET

Impozit NET

Salariul minim

55

1.395

0

1.450

Salariul minim

23

1.427

0

1.450

2.500 lei

80

1.545

0

1.625

2.500 lei

48

1.577

0

1.625

3.000 lei

128

1.823

0

1.950

3.000 lei

96

1.855

0

1.950

4.000 lei

260

2.340

125

2.475

4.000 lei

260

2.340

111

2.489

5.000 lei

325

2.925

247

3.003

5.000 lei

325

2.925

220

3.030

6.000 lei

390

3.510

348

3.552

6.000 lei

390

3.510

318

3.582

STIMULENTE FINANCIARE
Pentru Salariații cu Copii

1.

Dublarea
alocațiilor pentru
copii

Dublarea imediată a
alocațiilor

2.

Majorarea
stimulentului de
reinserție în muncă

Cel puțin 1,5 salarii minim
în primul an de la naștere
și 1 salariul minim net în al
doilea an. Acordarea lui pe
o perioadă de 3 ani în cazul
nașterii celui de-al treilea
copil.

3.

Majorarea
indemnizației de
creștere a copilului

5.

Vouchere pentru
creșă

7.

Stimulente
financiare
pentru elevi

Cel puțin salariul minim pe

Se acordă până la intrarea
copilului în grupa mică de la
grădiniță

Se acordă din fonduri UE
pentru elevii care nu au
absențe la cursuri

4.

6.

8.

economie sau 100% din media
veniturilor pe ultimele 12 luni,
dar nu mai mult de 7 salarii
minime.

Primă pentru
conturile de
economii pt. copii

1.000 € la primul copil, 2.000
€ pentru al doilea, 4.000 €
începând cu al treilea. Se
acordă la împlinirea vârstei de
18 ani.

Credite cu
dobândă
subvenționată
de stat

Pentru familiile cu copii,
pentru achiziția/construcția/
renovarea unei case.
Reducerea datoriei cu fiecare
copil născut.

Bonificație la
pensie pentru
mame

1% la 1 copil; 4% la doi copii; 10%
pentru cel puțin 3 copii.

Siguranța
Locului de
Muncă

SPRIJINIREA COMPANIILOR PENTRU MENȚINEREA
ȘI CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
Condiție obligatorie: menținerea locurilor de
muncă cel puțin 1 an de la primirea ajutorului

1.

Program 2 mld. €
pentru companii
strategice

3.

Asigurarea
capitalului de
lucru

5.

Program Start-Up
Nation ed. a III-a

7.

Programul StartUp export

Împrumuturi acordate de
stat, garantate cu acțiunile
companiilor din domeniile
strategice (energie,
comunicații, farma etc.)

Linii de credit pentru deficitele
temporare ale capitalului de
lucru, cu dobândă de maxim
2%, între 3 și 10 ani.

Finanțarea a 10.000 de
proiecte cu o sumă de
200.000 lei pe proiect, pentru
stimularea antreprenoriatului
și crearea de noi locuri de
muncă.

Garanții guvernamentale de
până 100% , prin Eximbank, cu
un plafon de 10 miliarde lei.
Se acordă pentru menținerea
activității curente, inclusiv
pentru șomajul tehnic și
pentru creșterea capacității
de export pe piețe țintă.

2.

4.

6.

8.

Credite cu
dobândă fixă
pentru IMM-uri

BNR va da credite cu dobândă
0% băncilor comerciale care
vor da credite IMM-urilor cu
dobândă de maxim 2%, în lei,
între 3 și 10 ani, pentru capital
de lucru și investiții.

Granturi pentru
companii pt soft
de e-commerce

Granturi între 50.000 și
200.000 € pentru firmele cu
cifra de afaceri mai mică
de 1 mil. €, pentru software
de e-commerce și de
administrare a unei firme
(ERP).

Program StartUp Nation +

Garanții de stat pentru
creditele luate de companiile
care au accesat Start-Up
Nation, dar și pentru celelalte
start-up-uri, prin bănci cu
capital de stat.

Granturi de
200.000 € pentru
IMM-uri

Se acordă pentru investiții
în sectorul de producție.
Program pe 4 ani, în limita a 2
miliarde euro.

Creșterea
nivelului
de trai prin
investiții

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Condiție obligatorie: menținerea locurilor de muncă cel puțin 1 an de la primirea ajutorului

FONDUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
3 miliarde anual
alocări sau împrumuturi
din fonduri UE (Planul de
redresare și reziliență) sau din
Trezorerie

SPORT
Construcție/
modernizare baze
sportive

APĂ-CANALIZARE

DRUMURI

CULTURĂ

SALUBRIZARE

Reabilitare drumuri,
străzi, poduri, pasaje

Cămine culturale,
centre culturale

Conformarea la
țintele obligatorii

Rețele de alimentare
cu apă și canalizare

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Condiție obligatorie: menținerea locurilor de muncă cel puțin 1 an de la primirea ajutorului

FONDUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
3 miliarde anual
alocări sau împrumuturi din
fonduri UE (Planul de redresare
și reziliență) sau din Trezorerie

SĂNĂTATE
Dispensar, centru
medical, ambulanță
etc.

CULTE

ENERGIE

Reabilitare lăcașe
de cult

termică, electrică,
iluminat public

LOCUINȚE
sociale, pentru
tineri, de seriviciu

EDUCAȚIE
școli, grădinițe, creșe

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Schemă de ajutor de stat pentru crearea de
locuri de muncă

Ajutor până la 100.000€ pentru susținerea
afacerii, cu garanție pentru 50% din credit.
50% din ajutorul nerambursabil este pentru
salariile noilor angajați

Condiții
• Investiția să fie într-o zonă cu șomajul mai mare de 5%
• Angajații vor primi salarii cel puțin egale cu salariul
mediu pe economie
• Locurile de muncă sunt menținute cel puțin 1 an.

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Programul „Investim în locuințe de serviciu”

Construcția de locuințe
de serviciu prin ajutor
nerambursabil și garanții de stat

Condiții
• Ajutor nerambursabil de până la 50%
din cheltuielile eligibile
• Maxim 15.000€ pe apartament
• Maxim 7.500€ pe cameră

Beneficii
•
•
•
•
•

Menținerea și crearea de locuri de muncă
Creșterea mobilității forței de muncă
Reducerea costurilor cu forța de muncă
Reducerea decalajelor de ocupare
Simularea sectorului construcțiilor

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN
DEZVOLTAREA REGIONALĂ
Programul „Rezidențe moderne pentru vârstnici”

Construcția de rezidențe
moderne pentru persoanele de
peste 65 de ani.

Condiții
• Ajutor nerambursabil de până la 50%
din cheltuielile eligibile
• Maxim 15.000€ pe apartament
• Maxim 7.500€ pe cameră
• Posibilitatea finanțării prin credit
garantat de stat

Beneficii
• Alocație de 10 ori mai mare pentru fiecare
locatar, decât în prezent.
• Minim 25 m2 pentru fiecare locatar
• Maxim 2 persoane/apartament
• Se asigură cheltuielile de cazare, hrană și
asistență medicală

Investiții
„Fabricat în
România”

INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Accelerarea investițiilor publice
Se va antrena cât mai mult activitatea de multiplicare
pe orizontală. Criteriu de punctaj prioritar: crearea de
noi locuri de muncă

Fondul Strategic de Investiții
Susținerea dezvoltării economice prin investiții în
sectoarele competitive, care antrenează efect de
multiplicare în economie.

Înființarea Băncii de Dezvoltare a României
Scop: sprijinirea antreprenoriatului și IMM-urilor, dar
și finanțarea marilor proiecte de infrastructură și a
exporturilor ca suport pentru politicile publice ale
Guvernului.

Program pentru stimularea Construcțiilor
Finanțarea tuturor investițiilor aflate în curs de
derulare. Se vor acorda și vouchere pentru reconversie
profesională. Criteriu prioritar: crearea de noi locuri de
muncă

INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Program pentru relansarea producției
Prioritar în industria de medicamente, de echipamente
medicale, chimică, petrochimică, alimentară,
de tractoare, masini, unelte si utilaje agricole,
îngrășăminte, construcția de nave etc., pe lângă
secoarele piese auto, IT, energie etc.

Program pentru investițiile mari
1 miliard euro anual pentru finanțarea investițiilor care
antrenează un număr mare de furnizori locali, în lanțul
de producție. Criterii prioritare: crearea de locuri de
muncă, transfer tehnologic.

Dezvoltarea lanțurilor de producție locale
Schema de ajutor de stat de 1 mld. euro. Punctaj:
acoperirea segmentelor lipsă din lanțul de producție;
substituirea importurilor de bunuri intermediare;
angrenarea de companii locale; crearea/menținerea
locurilor de muncă.

Program de sprijin pentru industria auto
Buget de 1,5 miliarde de lei anual, pentru Rabla Clasic
și 300 de milioane de lei pentru programul Rabla Plus.

INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Program de industrializare pe bază de licență
Program pentru industria de electrocasnice
Buget: 500 de milioane de lei anual pentru Programul
Rabla pentru Electrocasnice

Schemă de retehnologizare a companiilor locale
Schemă de 500 de milioane lei anual pentru sprijinirea
transferului de tehnologie de la companiile străine la
cele locale. Punctaj suplimentar: industrii nepoluante,
respectare Green Deal

Fond de investiții de 1 mld. euro care va contribui total
sau parțial la cumpărarea de licențe de către fabricile
autohtone, urmând să returneze anual un procent din
încasări pentru utilizarea licențelor.

Schema de ajutor de stat „INNOVATION”
Finanțare: 600 mil. Euro de la buget sau din fonduri
UE. Deducerea a 80% din costurile necesare
anumitor invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu
înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația
aplicării efective în România.

INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Program pentru incubatoare și parcuri industriale
Minim câte un parc industrial pentru fiecare județ,
cu implicarea autorităților locale pentru asigurarea
utilităților și infrastructurii
Cel puțin unul pentru start-up-uri în fiecare județ
Creșterea numărului de firme în centrele universitare în
conlucrare cu parteneri locali.

Program Start-Up pentru studenți
Finanțarea incubatoarelor de afaceri în universități,
în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice,
companii care activează pe piața locală)

Program de investiții pentru stațiunile balneare
Program de 1 miliard de euro în 10 ani pentru
modernizarea a 31 de stațiuni balneare. Se finanțează
50% din cheltuielile eligibile, până la maxim 200.000
euro, sub forma unei scheme de ajutor de stat de
minimis.

Țintele
programului
de guvernare

ȚINTELE ECONOMICE ALE
PROGRAMULUI DE GUVERNARE
+77 mld. €

+4,4%

creștere economică medie anuală

33,7%

venituri bugetare din PIB

Evoluții
Economice
2021-2024

la PIB. În 2024, PIB de 292 mld. €

<3%

80%

(Trecerea la stadiul de ec. bazată pe inovație)

(cu menținerea taxelor actuale pentru companii)

deficit bugetar din PIB, în 2024

(respectarea criteriilor de la Maastricht)

din media UE a PIB pe locuitor

(raportat la paritatea puterii de cumpărare)

ȚINTELE ECONOMICE ALE
PROGRAMULUI DE GUVERNARE
+37%

la puterea de cumpărare a salariului minim

1,6 mil.

români cu salariul peste 1.000 € brut (față de 1,1 mil. în

+1 mil.

contracte noi de muncă

Evoluții sociale

pezent)

2021-2024

-1,5 mil.

persoane în deprivare materială severă

-20%

decalaj de dezvoltare între rural și urban

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Muncă și Demnitate Socială

PLANUL ANTI-COVID 2021:
SCUT PENTRU ROMÂNIA
(Stimulare - Creditare - Urgență - Targetare)

Stimuli financiari fără precedent
pentru fiecare companie care
înființează și menține pentru o
perioadă definită (1-2 ani) noi
locuri de muncă

Finanțarea angajaților pentru
a realiza o tranziție rapidă
către alte profesii/industrii,
pentru a se adapta economiei
remodelate de criza COVID

Soluții care să poată fi
aplicate în regim de urgență,
cu minim de acte și birocrație,
cu un flux simplificat de
aprobare deciziilor/proiectelor

Plan de măsuri țintite pe
lucrătorii din grupurile cu șomaj
structural ridicat, tinerii între
16-25 de ani fără loc de muncă
și persoane peste 55 de ani

PROGRAM NAȚIONAL PENTRU SALVAREA
LOCURILOR DE MUNCĂ
Ținte
principale: recuperăm cei
800.000 de șomeri, victimele guvernării
PNL și adăugăm 500.000 de angajați cu peste 1000 € net
salariu lunar

INVESTIȚII
Program de creeare
de locuri de muncă
prin injecții financiare
în zone economicecheie, reindustrializare
și programe de sprijin
sectorial

OCUPARE
Ajutor de stat de
100.000 € pentru
fiecare companie
care înființează locuri
de muncă în zone cu
șomaj ridicat

RECONVERSIE
Vouchere în valoare
de 100.000 € pentru
fiecare companie,
prin care se deduce
valoarea pachetelor
de calificare a
angajaților

Siguranța
unui loc
de muncă

SOLUȚIILE PSD PENTRU COMBATEREA
ȘOMAJULUI

Ajutoare de stat
pentru noi locuri de
muncă

Prime de instruire și
calificare

Stimuli financiari
de inserție pentru
angajarea șomerilor

Prime de ocupare
împărțite 50-50
(angajat/angajator)

Vouchere de pregătire
profesională

Granturi pentru
înființarea de
întreprinderi sociale

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU A
STIMULA OCUPAREA*

Se vor compensa cheltuielil
pentru locurile de muncă
nou create prin realizarea
investiției cu până la maximum
100.000 €

Efortul financiar al
angajatorului este acoperit
și prin credit garantat de stat
pentru 50% din plafonul maxim
de 100.000 €.
* în zonele unde rata șomajului sare de 5%

50% reprezintă ajutor
nerambursabil de la buget
doar pentru acoperirea
salariilor aferente noilor locuri
de muncă create.

Programul
pentru
stimularea
angajării
șomerilor

PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA
ANGAJĂRII ȘOMERILOR
Muncitori calificați

Stimul de inserție
50% din salariu

A pentru 12 luni (prag maxim - 6.000
de lei), la angajarea de șomeri și/
sau repatriați care au cel puțin o
calificare.

Muncitori necalificați

Stimul de inserție
60% din salariu

A pentru 12 luni (prag maxim - 6.000
de lei), la angajarea de șomeri și/
sau repatriați care au cel puțin o
calificare.

Condiție

A acordarea unui salariu de minim
3000 lei brut.
A Salariatul, menținut cel puțin un
an după finalizarea acordării
stimulului.

Condiție

A salariu cu 10% mai mare decât
salariul minim brut aflat în plată
A Salariatul, menținut cel puțin un
an după finalizarea acordării
stimulului.

PROGRAMUL „VOUCHERE PENTRU
RECONVERSIA PROFESIONALĂ”

Vouchere în valoare
de 100.000 de euro/
companie pentru
realizarea reconversiei
profesionale a
angajaților

Pentru angajații cu cel
puțin o calificare suma
se decontează, pentru
cei fără calificare se
acordă suma forfetară
prin voucher

Condiție: salarizarea
ulterioară calificării
nu poate fi mai mică
de 3000 lei brut pentru
anii 2021-2022

PROGRAMUL „UN LOC DE MUNCĂ PENTRU FIECARE”

Primă de ocupare de
600 de euro, împărțită
50-50 între angajator
și angajat

Condiție: pe o perioadă
de un an, cu condiția
menținerii locului de
muncă înca un an

Beneficiari: tineri NEET,
șomeri de lungă durată,
grupuri dezavantajate
pe piața muncii,
persoane inactive

* în zonele unde rata șomajului sare de 5%

PROGRAMUL „UN LOC DE MUNCĂ PENTRU FIECARE”

Vouchere de formare profesională în valoare de 1000
€ pentru cursuri/stagii de formare prestate de unitați
acreditate/autorizate de MEN și Ministerul Muncii

Acordarea unei prime de acomodare pe perioada
desfășurării cursurilor, pentru transport, masă și
cazare, de maxim 500 €

Condiția obligatorie: finalizarea acestor cursuri/stagii

Beneficiari: tineri NEET, șomeri de lungă durată,
grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane
inactive

PROGRAMUL „UN LOC DE MUNCĂ PENTRU FIECARE”

Subvenționarea
cursurilor pentru școala
de șoferi cu:
2500 lei permis categoria B
3500 lei permis pentru
celelalte categorii

Subvenționarea cu
80% a cursurilor pentru
agronomie, agricultură,
meșteșuguri
În limita a 5.000 lei

Condiție:
finalizarea examenului auto
și obținerii permisului de
conducere în 12 luni de la
începerea școlii

Condiție:
Finalizarea cursurilor și
obținerea certificatului
de calificare, precum și
aplicarea la programele cu
finanțare nerambursabilă

Beneficiari:
Tineri NEET, șomeri de
lungă durată, grupuri
dezavantajate pe piața
muncii, persoane inactive

BONUS DE PERFORMANȚĂ LA STAT
PENTRU ȘOMERII ANGAJAȚI

Alocarea unei prime de 1%
din salariul brut, angajaților
echipei mobile (agent de
ocupare/asistent social)
pentru fiecare persoană
îndrumată și angajată pe
un loc de muncă cu normă
întreagă

Bonusul se acordă trimestrial/
semestrial

Programul poate fi
complementar cu programele
propuse anterior

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ”

Primă de instruire de 350 de
euro/lună, pentru finalizarea
studiilor gimnaziale, liceale/
de ucenicie, pentru persoanele
care au abandonat studiile
(tineri NEET)

Suma este destinată să
acopere transportul, masa,
cazarea și rechizitele, cu
condiția finalizării studiilor,
fără a mai întrerupe
școlarizarea.

PROGRAMUL „RESTART RURAL”

Granturi de 10.000-30.000
euro pentru înființarea
de întreprinderi sociale și
întreprinderi sociale de inserție
- 30% dn angajați provenind
din grupuri vulnerabile

Domeniile vizate sunt
agricultură, silvicultură,
piscicultură și servicii conexe
din mediul rural

Întrerpinderile trebuie să
angajeze persoane aparținând
grupurilor vulnerabile în
proporție de 30% din total
angajati

PROGRAMUL „MENTORAT CU SENIORI”

Co-interesarea firmelor și
răsplătirea meseriașilor cu
experiență, ieșiti la pensie,
pentru a școli o nouă generație
de lucrători

Plata unei prime de 50% din
salariul minim lunar pentru
programe de 4 ore/zi, maximum
3 luni, pentru servicii de tutelă/
tutoriat/mentorat susținute
de lucrători vârstnici, pentru
formarea noilor meseriași

Suma va fi împarțită în cote
egale între angajator și
angajat

PROGRAMUL DE STIMULARE A NATALITĂȚII ȘI
SPRIJIN PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE

Acordarea de vouchere în valoare de 400 € la
nașterea fiecărui copil

Majorarea indemnizației de creștere a copilului: cel
puțin salariul minim pe economie sau 100% din media
veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mai puțin de
7 salarii

Majorarea stimulentului de reinserție în muncă; cel puțin
1,5 salarii minim în primul an de la naștere și un salariu
minim net în al doilea an. Acordarea lui pe o perioadă de
3 ani în cazul nașterii celui de-al treilea copil

Vouchere pentru creșă care se acordă până la
intrarea copilului în grupa mică de la grădiniță

Soluțiile se corelează cu măsurile deja prezentate în Programul Economic

Programe de
incluziune
socială
pentru
siguranța unui
trai mai bun

PROGRAMUL „SPRIJIN DUBLU PENTRU
FAMILIILE MONOPARENTALE”
Vouchere pentru
familii monoparentale
și familii cu 3 sau mai
mulți copii

Vouchere de 1000 € pentru formare
profesională/reconversie

Beneficiari:
A
A

Părintele singur cu venituri mai mici de 3000 lei
net pe lună ș
Parintele din familie cu 3 sau mai mulți copii cu
venituri mai mici de 1.000 de lei/lună/membru al
familiei.

Vouchere de 1000-1500 lei pentru
before/after school

Beneficiari:
A
A

Copii provenind din familii monoparentale
Familii cu 3 sau mai mulți copii, cu venituri mai
mici de 1.000 de lei/lună/membru al familiei

150 DE NOI CENTRE SOCIALE PENTRU
CEI MAI DEFAVORIZAȚI ROMÂNI

Construirea a 50 de centre de zi pentru copiii și
adolescenții cu tulburări de comportament (violență)
cu subvenționarea serviciilor de terapie și consiliere
psihologică și masa

Construirea a 50 de centre de îngrijire de zi
specializate pentru copiii cu dizabilități cu
subvenționarea serviciilor de abilitare/reabilitare

Constituirea a 50 de centre de servicii sociale pentru
persoane fără adăpost

Constituirea a 100 echipe mobile integrate pentru
servicii acordate persoanelor cu dizabilităti (pilot de
succes în județul Dolj), pentru creșterea incluziunii
sociale

PROGRAME PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII
VÂRSTNICILOR RĂMAȘI SINGURI

Alocarea a 2000 lei/lună/persoană
pentru cazarea în locuințe, cămine,
pensiuni pentru bătrâni administrate
privat, începând cu 2021. Începând
cu 2022 această sumă se va indexa
cu indicele de inflație

În primul an se vor acorda
aceste sume pentru 50.000 de
locuri de cazare. Apoi, acest
număr va crește cu câte 50.000
anual până la 200.000

Cazarea se va face în cameră/
locuință cu confort ridicat,
stabilit prin lege (maximum 2
persoane în cameră/locuință)

Pentru pensionarii cu handicap
și cei trecuți de 75 ani suma va
fi majorată cu 50%

Soluțiile se corelează cu măsurile deja prezentate în Programul Economic

PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI

TVA 0
pentru tehnologia
asistivă care
ajută persoanele
cu dizabilități să
acceadă la o viaţă
independentă

Fotolii rulante active

Stabilirea fondului de tehnologie asistivă constituit
cu sume încasate la buget din amenzile date de
Inspecția socială pentru lipsa accesibilizării, în scopul
asigurării de tehnologie asistivă pentru copii şi adulţii
cu dizabilități

Softuri de citit pentru
nevăzători

Bastoane inteligente
de orientare în spațiu

Înfiinţarea unui program de antreprenoriat social
destinat potenţialilor antreprenori cu dizabilităţi:
program start-up nation destinat persoanelor cu
dizabilităţi

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE
ȘI PROTEJAREA DREPTURILOR FEMEII

Plan pentru imbunătățirea structurii
ocupaționale și de continuare a
traseului început în guvernările PSD,
spre o remunerare egală a femeilor
cu bărbații si participarea la
procesul de decizie

Creșterea numărului femeilor
împuternicite economic
și politic în administrația
centrală și locală

Continuarea Programului
Național pentru Combaterea
Violenței Împotriva Femeilor și
a Violenței Domestice

Sprijin financiar pentru
autoritățile locale pentru a
susține Rețeaua de Locuințe
Protejate pentru Victimele
Violenței Domestice (câte o
locuință protejată cu 6 locuri
pentru fiecare județ)

PROTEJAREA DREPTURILOR ANGAJAȚILOR CARE
MUNCESC ÎN COMPANII PRIVATE

Modificarea Codului Muncii, în
sensul prevenirii abuzurilor asupra
angajatului prin practica orelor
suplimentare neplătite

Clarificarea legislatiei în
privința tele-muncii și a muncii
de la domiciliu, prin dialog
cu patronatele și sindicatele,
pentru introducerea dreptul la
deconectare

Adaptarea legislației privind
dialogul social la noile realități
provocate de pandemia COVID

Creșterea
salariului
minim și a
veniturilor
românilor

MĂSURI PRIN CARE ROMÂNII PRIMESC
SIGURANȚA UNUI VENIT MAI MARE

RON

Dublarea alocațiilor de
stat pentru copii

Creșterea punctul de
pensie la 1775 de lei din
prima zi de guvernare

Creşterea pensiei
minime de la 800 lei la
1.300 de lei (1 ianuarie
2024)

Majorarea în trepte a
indemnizaților de șomaj/
persoane cu dizabilități,
pe baza Indicelui Social
de Referință (+ 60% din 1
ian 2021)

Creșterea salarilor
bugetarilor, conform
legii salarizării unitare

Majorarea salariilor
din Educație imediat
ce PSD ajunge la
guvernare, la nivelul
prevăzut de grila din
2022

Majorarea anuală a
salariului minim și a
salariului mediu brut,
astfel încât puterea
de cumpărare a
populației să crească

Impozit ZERO pentru
salariul minim și
creșterea veniturilor a
85% dintre salariați prin
mărirea deducerilor
pentru familiile cu copii

CREȘTEREA VENITURILOR PENTRU
TOATE CATEGORIILE SOCIALE
2020*

Indicatori Sociali

Creșterea
alocațiilor

2021

2022

2023

2024

Copii 0-2 ani/
copii dizabilitați

369 lei

600 lei

621 lei

643 lei

667 lei

Copii 2-18 ani

185 lei

300 lei

311 lei

322 lei

333 lei

3.000 lei**

3.189 lei**

3.444 lei**

3.667 lei**

Funcționar contabil

1.950 lei**

2072 lei**

2.237 lei**

2.382 lei**

Medic.

4.725 lei**

5.022 lei**

5.423 lei**

5.775 lei**

1.775 lei*

Creșterea pensiilor
* Valoare punct pensie
** valoare nivel pensie conform legii
pensiilor, după recaluclare și majorare
anuală cu inflația si 50% din cresterea
salariului real

Salariul minim brut
Țintă 2024: salariul
minim european de
60% din salariul mediu
Salariul mediu brut
(medie anuală - lei)

Profesor

1.875 lei*

General

2.230 lei

2.460 lei

2.740 lei

3.200 lei

3.500 lei

St. sup.

2.350 lei

2.600 lei

3.000 lei

3.550 lei

4.150 lei

Constr.

3.000 lei

3.100 lei

3.200 lei

3.400 lei

3.500 lei

5.260

5.580

5.950

6.550

7.010

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
Pentru Salariații cu Venituri Mici și Cei din Clasa de Mijloc
Impozit ZERO la salariul minim

Creșterea deducerilor
din impozitul pe venit*
(Deducerile se vor indexa
anual cu inflația și
creștrea economică din
anul precedent)

Impozit ZERO la
salariul minim
Scădere impozit la
salariații cu copii
Scădere impozit la
salariile < 6.000 lei

Impozit ZERO
pe bonurile de
masă
Includerea
acestora în
categoria
veniturilor
neimpozabile

AVANTAJE
•
•
•
•
•

Creșterea salariilor la 85% dintre salariați
Aplicare din prima zi de guvernare
Impact bugetar redus (0,2% din PIB)
Reducerea inechităților și riscului de sărăcie
Fără costuri suplimentare la angajator

* Eventualele pierderi de venit la bugetele locale vor fi compensate prin transferuri de la bugetul de stat.

REDUCEREA IMPOZITĂRII MUNCII
Pentru Salariații cu Venituri Mici și Cei din Clasa de Mijloc
Angajat cu 1 copil
Prezent
Salariul brut

Angajat cu 2 copii
Prezent

Propunere PSD

Impozit NET

Propunere PSD

Impozit NET

Salariul brut

Impozit NET

Impozit NET

87

1.363

0

1.450

Salariul minim

71

1.379

0

1.450

2.500 lei

112

1.513

0

1.625

2.500 lei

96

1.529

0

1.625

3.000 lei

160

1.791

15

1.935

3.000 lei

144

1.807

0

1.950

4.000 lei

260

2.340

161

2.439

4.000 lei

260

2.340

136

2.464

5.000 lei

325

2.925

299

2.951

5.000 lei

325

2.925

268

2.982

6.000 lei

390

3.510

386

3.515

6.000 lei

390

3.510

367

3.533

Salariul minim

Angajat cu 3 copii
Prezent
Salariul brut

Angajat cu 4 copii
Propunere PSD

Impozit NET

Prezent

Impozit NET

Salariul brut

Propunere PSD

Impozit NET

Impozit NET

Salariul minim

55

1.395

0

1.450

Salariul minim

23

1.427

0

1.450

2.500 lei

80

1.545

0

1.625

2.500 lei

48

1.577

0

1.625

3.000 lei

128

1.823

0

1.950

3.000 lei

96

1.855

0

1.950

4.000 lei

260

2.340

125

2.475

4.000 lei

260

2.340

111

2.489

5.000 lei

325

2.925

247

3.003

5.000 lei

325

2.925

220

3.030

6.000 lei

390

3.510

348

3.552

6.000 lei

390

3.510

318

3.582

DE UNDE VOR VENI BANII?

Indicatori Sociali

Contribuții sociale pensii*

2021

2022

2023

2024

97,1

105,3

117,9

128,3

Alocări de la bugetul de stat
pentru măsuri de asitență
socială

38

40

42

44

Finanțare europeană
pentru programe de
ocupare și inserție

18

18,5

17,3

6

153,1

163,8

172,2

178,3

TOTAL

* Eventualele pierderi de venit la bugetele locale vor fi compensate prin transferuri de la bugetul de stat.

ȚINTELE SOCIALE ALE PROGRAMULUI DE GUVERNARE
+37%

la puterea de cumpărare a salariului minim

1,6 mil.

români cu salariul peste 1.000 € brut (față de 1,1 mil. în

+1 mil.

contracte noi de muncă

Evoluții sociale

pezent)

2021-2024

-1,5 mil.

persoane în deprivare materială severă

-20%

decalaj de dezvoltare între rural și urban

COMBATEREA
PANDEMIEI
COVID-19
PLANUL PSD

OBIECTIV GENERAL
Reducerea transmiterii virusului și protejarea
persoanelor cele mai vulnerabile, cu risc de forme
grave, complicații și deces, asigurarea accesului la
sistemul medical și la tratament pentru pacienții
infectați, și al accesului bolnavilor cronici la
serviciile medicale necesare

I.
Ce trebuie să
facem?

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

I. CE TREBUIE SĂ FACEM?

1.
Consolidarea capacității
de răspuns la nivelul
asistenței medicale
pentru a gestiona un
număr ridicat de pacienți
COVID-19, inclusiv pentru
cei care necesită terapie
intensivă

2.
Protecția personalului
medical, cu prioritate a
celor implicați în tratarea
pacienților COVID-19 și a
medicilor de familie

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

I. CE TREBUIE SĂ FACEM?

3.
Consolidarea și coordonarea
capacității de răspuns a structurilor
de sănătate publică - DSP, INSP
Obținerea în maximum 48 de ore a
rezultatelor testării și comunicarea
lor

3.1.

3.2.

Controlul transmiterii în rândul
copiilor și al adulților

Identificarea, controlul și gestionarea focarelor de SARS-CoV-2 prin măsuri
de întrerupere a transmiterii:

Protejarea persoanelor vulnerabile
din punct de vedere medical

• identificarea precoce a focarelor si a persoanelor infectate, izolarea si
tratarea acestora
• testarea contactilor apropiati ai persoanelor infectate
• consilierea persoanelor infectate si a contactilor acestora privind pasii de
urmat si indrumarea rapida catre serviciile medicale

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

I. CE TREBUIE SĂ FACEM?

4.

5.

Măsuri ne-medicale de reducere a
transmiterii, care pot implica limitarea
anumitor activităti pe o perioada limitată

Instruirea personalului
instituțiilor publice, altele
decât cele medicale,
răspunzătoare de
implementarea măsurilor de
reducere a transmiterii.

Doar când e nevoie! Doar în funcție de riscul
real al transmiterii, pentru fiecare tip de
activitate și unitate în parte
Școlile vor funcționa în raport cu situația
epidemiologică locală și cu riscul evaluat
pentru FIECARE SCOALĂ
Acordarea a minimum 72 de ore agenților
economici pentru conformare în cazul
restricțiilor preventive
Menținerea funcționalității școlilor și
a activităților economice (inclusiv de
alimentație publică) este esentială pentru
buna funcționare a societății
ESTE VITAL ECHILIBRUL între limitarea
transmiterii infecției și funcționarea
economiei și a activităților sociale

6.
Dezvoltarea parteneriatului
autorităților locale cu
operatorii economici pentru
implementarea măsurilor
de bună practică care să
limiteze transmiterea și să
facă posibilă continuarea
activităților.

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

I. CE TREBUIE SĂ FACEM?

FOARTE IMPORTANT!
Populația trebuie să fie în parteneriat cu autoritățile, NU să fie
considerată ”vinovatul” care trebuie sancționat pentru extinderea
epidemiei în România.
PRIORITATEA o constituie consilierea și îndrumarea populației și NU
aplicarea sancțiunilor și măsurilor coercitive excesive.

II.
STRATEGIILE
de TESTARE.
ACȚIUNI.

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

II. STRATEGIILE DE TESTARE. ACȚIUNI.

1.

Extinderea testării în comunitate, în funcție de risc
Beneficii:
• identificarea rapidă și izolarea focarelor
• identificarea persoanele pozitive

PRINCIPIU

Acces neîngrădit la testare
acolo unde și atunci când este
nevoie!

• prevenirea transmiterii ulterioare
• prevenirea transmiterii intraspitalicești a virusului

2.

Testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, în
locurile cu incidență ridicată
Astfel sunt identificate cazurile pre-simptomatice și
asimptomatice și se întrerup lanțurile de transmitere prin
izolarea promptă a persoanelor infectate

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

II. STRATEGIILE DE TESTARE. ACȚIUNI.

3.

Accesul facil la testare. Dezvoltarea unei aplicații
informatice care să permită oricui să beneficieze de
testare, la nevoie, în cazul în care consideră că este la
risc de infecție

PRINCIPIU

Acces neîngrădit la testare
acolo unde și atunci când este
nevoie!

4.

Creșterea capacității de testare, în condiții de control
al calității, prin crearea de centre regionale de training și
supervizare, în parteneriat cu instituțiile de învățământ
medical superior și cu Institutul Cantacuzino

5.

Încurajarea producției de medicamente autohtone
și de dispozitive medicale necesare pentru
diagnosticarea și tratamentul COVID-19

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

II. STRATEGIILE DE TESTARE. ACȚIUNI.

Categorii de persoane la care
este indicată testarea

Algoritmul de testare se actualizează periodic în functie
de evoluția pandemiei și de modificarea recomandărilor
internaționale.
Răspunde:
Ministerul Sănătății. Propune INSP, cu consultarea
comisiilor de specialitate de epidemiologie, microbiologie.

1.

2.

3.

4.

Simptomatici și alte
categorii stabilite
de INSP, pe baza
recomandărilor OMS și
ECDC – Program MS

Testarea rapidă a
pacienților înainte de
consult sau internarea în
spital cu teste de antigen,
aflate pe lista OMS

Personal medical,
angajați din sectoare
publice expuse; testare
periodică la 15-30 de zile Program MS și angajatori

Incurajarea angajatorilor
să își testeze periodic
personalul asimptomatic
cu teste de antigen,
aflate pe lista OMS,
acordarea de consiliere
și deduceri financiare
pentru cheltuielile cu
testarea

III.
Monitorizarea
contacților

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

III. MONITORIZAREA CONTACȚILOR
DIRECȚI ȘI INDIRECȚI.

CONTACȚI CU RISC RIDICAT
Acțiuni: identificare rapidă, testare și izolare indiferent dacă
au sau nu simptome

CONTACȚI CU RISC SCĂZUT
Acțiuni: identificare, testare, indiferent de simptomele lor,
dacă provin din zonele cu risc ridicat (exemplu - centrele de
îngrijire a persoanelor vârstnice). Astfel se pot identifica din
vreme cazurile secundare.

CARANTINA/IZOLAREA
14 zile zile pentru cei care au avut contact apropiat cu
cazuri confirmate.
10 zile după expunere dacă testul PCR în a 10-a zi este
negativ

IV.
Comunicare
Educație publică

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

IV. COMUNICARE. EDUCAȚIE PUBLICĂ

Informație corectă, onestă, transparentă și
actuală despre
• Prevenire
• Evoluția pandemiei
• Accesul la servicii medicale în caz de
îmbolnăvire

OBIECTIV ESENȚIAL
Reconstruirea încrederii între autorități, cetățeni și
personalul medical, pentru gestionarea eficientă și
controlul pandemiei.

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

IV. COMUNICARE. EDUCAȚIE PUBLICĂ
Înființarea Centrului
de Comunicare
Integrat COVID-19
(CCI - COVID-19)
Structură profesionistă
care include
medici, sociologi,
psihologi, specialiști
în comunicare,
informaticieni
Termen de realizare
30 de zile
Răspunde
MS, MAI, STS, SRI
Coordonare tehnică
medicală
INSP

Atribuții
Elaborarea și difuzarea
de mesaje și informări
adaptate situației
epidemiologice, dar și
particularităților de la
nivel regional/județean

Dezvoltarea site-ului
COVID-19 România care
va cuprinde informațiile
generale legate de
evoluția pandemiei la
nivel global și național,
reglementările în
vigoare, măsurile
de prevenire și pașii
de urmat de orice
persoană care este
simptomatică sau care
are suspiciuni că ar
putea fi infectată

Analiza situației
comunicării la nivel
național și local;
contracararea
mesajelor care induc
panica și confuzia în
rândul populației

Dezvoltarea unui callcenter, cu un număr
unic național care
răspunde automat sau/
și cu operatori la cele
mai frecvente întrebări
(FAQ) și poate îndruma
solicitanții care cer
proceduri medicale sau
administrative legate
de COVID-19

Dezvoltarea de aplicații
informatice pentru
comunicarea către
utilizatori a situației
epidemiologie/
urgențelor la nivel
național/local, în timp
real

Parteneriat cu TVR și
RRA pentru promovarea
de mesaje de interes
public referitoare la
prevenția/informarea/
educarea populației în
legătură cu pandemia
COVID-19

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

IV. COMUNICARE. EDUCAȚIE PUBLICĂ
Înființarea Centrului
de informare pentru
educație COVID-19
Structură distinctă,
coordonată de CCI include medici și cadre
didactice
Termen de realizare
30 de zile
Răspunde
Ministerul Sănătății,
Ministerul Educației și
Cercetării, Inspectorate
școlare județene
Coordonare tehnică
medicală
INSP

Atribuții

Extinderea în sistemul educațional a
orelor de educație pentru sănătate
Elaborarea și difuzarea de materiale
specifice privind măsurile de prevenire
a transmiterii, adaptate categoriilor
de vârstă, pentru elevi si studenți,
inclusiv a modalităților de protejare
a categoriilor vulnerabile (persoane
cu comorbidități, vârstnici); informare
si educare împotriva discriminării si
excluziunii persoanelor vulnerabile și
a celor care au trecut prin infecția cu
SARS CoV-2

Elaborarea și difuzarea de materiale
specifice despre măsuri de prevenire
a transmiterii destinate cadrelor
didactice

V.
Sistemul de
sănătate în
timpul pandemiei

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

V. SISTEMUL DE SĂNĂTATE ÎN TIMPUL PANDEMIEI

ADAPTAREA RAPIDĂ
A SISTEMULUI
DE SĂNĂTATE LA
SITUAȚIA GENERATĂ
DE PANDEMIE PENTRU
Siguranța cetățenilor în fața
virusului SARS CoV-2
Acces echitabil și neîngrădit la
servicii medicale

1.

2.

3.

4.

Restructurarea urgentă
a Direcțiilor de Sănătate
Publică prin constituirea
structurii operative de
intervenție în sănătatea
publică, coordonată de
Institutului Național de
Sănătate Publică

Reorganizarea
spitalelor generale;
amenajarea de
circuite dedicate și
paturi pentru pacienții
COVID-19, inclusiv
pentru terapie intensiva

Reprofesionalizarea
sănătății publice și
eliminarea modului de
a lua decizii bazate pe
interesele politice care
nu sunt întemeiate pe
recomandările expertilor
medicali și cele ale OMS
și ECDC

Asigurarea asistenței
medicale de rutină
pentru pacienții cu boli
cronice sau acute; acces
fără întârziere la serviciile
de sănătate în timpul
pandemiei, prin testare
rapidă la internare ori
prezentare

VI.
Protejarea
sănătății și
lupta împotriva
excluziunii și
discriminării

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19. PLANUL PSD

VI. PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII ȘI LUPTA
ÎMPOTRIVA EXCLUZIUNII ȘI DISCRIMINĂRII
1.

2.

3.

4.

Sprijin și empatie în
protejarea categoriilor
vulnerabile (persoane
cu boli cronice, vârstnici)
și NU excludere ori
marginalizare

Sprijin pentru
comunități în
programele dedicate
protejării categoriilor
vulnerabile

Distantare fizică DA,
dar NU și emoțională!

Prevenirea/tratarea
afecțiunilor psihologice
ale celor marcați de
COVID-19
Combaterea excluziunii
și discriminării
Reinserția în comunitate

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Sănătate

Obiectiv prioritar esențial

ACCES SIGUR ȘI ECHITABIL LA
SERVICII DE SĂNĂTATE DE CALITATE
PENTRU TOȚI CETĂȚENII, FĂRĂ A-I
ÎMPOVĂRA FINANCIAR

I.
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ
Principiu – Nici un cetățean fără acces
rapid și sigur la servicii medicale!

ASISTENŢA MEDICALĂ

1. Rețea națională de centre
medicale comunitare
Scop: asigurarea accesului permanent, rapid, facil și neîngrădit al tuturor cetățenilor la asistență medicală primară.
Număr centre: 800
Cost: 500.000 euro/centru
Număr beneficiari: 6-8 milioane
Reprezintă cheia reconstrucției întregului sistem de sănătate!

õ Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate
õ Acces mai bun, în mediul rural și în zonele defavorizate, la medicamente, 					
compensate și gratuite

inclusiv la cele

ASISTENŢA MEDICALĂ

2. Rețea de centre de asistență
medicală ambulatorie de specialitate

Scop: creșterea substanțială a accesibilității tuturor cetățenilor, mai ales din orașele mici si din localitățile rurale, la

servicii medicale de specialitate, acces la un pachet complet de investigații paraclinice, spitalizare de zi și servicii conexe,
inclusiv telemedicină

Număr centre: 200
Cost: 2 mil. euro/centru

ASISTENŢA MEDICALĂ

3. Centre unice de programare a
pacienților (CUPP)

Scop: asigurarea accesului neîngrădit, rapid și civilizat al pacienților, la servicii medicale ambulatorii de specialitate
Număr centre: similar centrelor ambulatorii de specialitate
Cost: 100.000 euro/CUPP

N.B. Actualele ambulatorii de specialitate (circa 150) vor fi integrate în rețeaua națională.

õ Regândirea și creșterea substanțială a finanțării medicinii de familie și a asistenței ambulatorii de specialitate.

ASISTENŢA MEDICALĂ

4. Spitale publice la standarde
europene

Siguranța pacientului
Prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (nozocomiale) și a celor produse de bacterii multirezistente
la antibiotice. Dezvoltarea în spitale a laboratoarelor de diagnostic microbiologic, a serviciilor de epidemiologie și
de igiena spitalicească. Prescrierea prudentă a antibioticelor în spital prin încadrarea de medici specialiști de boli
infecțioase și instruirea periodică a personalului medical

Acces la servicii medicale spitalicești de calitate
Management profesionist

ASISTENŢA MEDICALĂ

Rețeaua națională de spitale
regionale

Scop: asigurarea de servicii medicale de înaltă calitate și complexitate, pentru pacienții din regiunea pe care o

deservesc; coordonatori regionali al pregătirii medicilor și asistenților medicali, împreună cu universitățile de medicină din
aria de competență.

õ Continuarea si extinderea investițiilor în spitalele regionale, conform nevoilor de servicii de sănătate din fiecare regiune
õ Creșterea atragerii de fonduri nerambursabile din partea UE si co-finanțare asigurată prin constituirea unui Fond
Național de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate

ASISTENŢA MEDICALĂ

5. Centre de îngrijire a persoanelor
vârstnice și îngrijirile la domiciliu

Scop: asigurarea de servicii pentru persoanele vârstnice care necesită atât asistență medicală, cât si socială, acces
facil la servicii medicale paliative în toate județele

ASISTENŢA MEDICALĂ

6. Accesul neîngrădit la medicamente
esențiale

Compensarea medicamentelor și vaccinurilor și tratamente gratuit pentru pacienții incluși în programele naționale prin
reevaluarea politicii medicamentului și încurajarea producției autohtone de produse farmaceutice

II.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
STĂRII de
SĂNĂTATE a
FEMEII și a
COPILULUI
Obiectiv strategic – protejarea sănătății
femeilor și îmbunătățirea indicatorilor
demografici.
Protejarea sănătății femeii de la naștere
la vârsta a treia.
Siguranța mamei și copilului prin acces
la centrele medicale comunitare și
ambulatoriile de specialitate
Dezvoltarea medicinii școlare – copii
sănătoși, copii educați!

III.
SĂNĂTATEA
PUBLICĂ
Obiectiv strategic – comunități
sănătoase, comunități educate,
comunități sigure!
Carta Sănătăţii Publice
Document programatic, multisectorial,
de dezvoltare multianuală, aprobat în
Parlament
• Dezvoltarea programelor prioritare pentru
sănătatea publică și a conceptului de
sănătate publică comunitară
• Îmbunătățirea educației pentru sănătate
• Accesul la apă de bună calitate și controlul
poluării mediului

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Domenii majore de intervenție

ÎN DOMENIUL BOLILOR TRANSMISIBILE
õ îmbunătățirea capacității de supraveghere și control a bolilor transmisibile prin dezvoltarea
Rețelei Naționale coordonată de INSP
õ îmbunătățirea capacității de diagnostic la nivel regional și național (centre de referință)
õ dezvoltarea Programului Național de Vaccinare, încurajarea vaccinării la toate categoriile de
vârstă și acces crescut la vaccinuri, inclusiv prin compensare

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Domenii majore de intervenție
ÎN DOMENIUL BOLILOR NETRANSMISIBILE
õ realizarea registrelor naționale pentru principalele patologii care provoacă morbiditatea și
mortalitatea în România (boli cardiovasculare, cancer, diabet, afecțiuni pulmonare)
õ prevenție/screening - implementarea unui program național unic, cu ghiduri de prevenție
õ dezvoltarea și implementarea Planului Național de Control al Cancerului
õ promovarea educației pentru sănătate - programe de combatere a sedentarismului și
încurajarea activității fizice și a nutriției echilibrate, combaterea consumului de tutun, de alcool
și droguri

IV.
CE NE
PROPUNEM?

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

PROGRAM PE TERMEN SCURT – ASIGURAREA REZILIENȚEI SISTEMULUI DE
SĂNĂTATE ÎN TIMPUL PANDEMIEI

õ evitarea colapsului financiar și profesional din sănătate
õ asigurarea funcționalității și profesionalizării depline a sistemului de
sănătate publică implicat în gestionarea pandemiei SARS CoV-2
õ asigurarea asistenței medicale, inclusiv ATI, pentru persoanele infectate cu
SARS CoV-2 dar și pentru pacienții cu alte patologii
õ asigurarea stocurilor de echipamente de protecție, teste de diagnostic,
medicamente, materiale sanitare și reactivi

PROGRAM PE TERMEN MEDIU – 1-2 CICLURI ELECTORALE
õ dezvoltarea unui sistem de sănătate sustenabil și performant, care să
aducă satisfacție pacienților și să îmbunătățească indicatorii demografici
și ai dezvoltării umane

PROFESIONIŞTII DIN
SĂNĂTATE ȘI CETĂŢENII parteneri ai guvernării
social-democrate în
reformarea sistemului
sanitar!

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR
DE SĂNĂTATE
õ asigurarea accesului universal și neîngrădit la servicii de sănătate,
la medicamente si vaccinuri compensate sau gratuite
õ regândirea modului acordare a serviciilor medicale în funcție de
nevoi, dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară, a
medicinei ambulatorii de specialitate și asigurarea unei asistențe
medicale spitalicești accesibile si de bună calitate

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA NAȚIONALA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
õ se va baza pe Carta Sănătăţii Publice
õ va avea în vedere reorganizarea INSP prin acordarea de atribuții de
coordonator metodologic și tehnic al Rețelei de Sănătate Publică
și înființarea a încă 2 centre regionale (Constanța și Craiova) față
de cele 4 existente, profesionalizarea structurilor de monitorizare și
intervenție locală
õ va încuraja dezvoltarea specialităților implicate în gestionarea
sănătății publice (epidemiologie, sănătate publică, microbiologie,
igienă) și a medicinei de familie

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA DE RESURSE UMANE
õ o nouă strategie de dezvoltare a resurselor umane, asumată
de Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu Ministerul Educației și
Cercetării, universitățile de medicină și farmacie, Colegiul Medicilor
și Colegiul Medicilor Dentiști din Romania
õ reforma colegiilor profesionale ale medicilor
õ ofertă de pachete salariale, de instalare și de fidelizare, pentru
medicii si asistenții medicali care lucrează-n mediul rural și în zone
defavorizate
õ eliminarea discrepanțelor existente in salarizarea personalului
sanitar

SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Dezvoltarea strategiilor sectoriale

STRATEGIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
õ încurajarea cercetării pentru producerea în România de produse
farmaceutice, reactivi de diagnostic, materiale sanitare și
echipamente medicale, prin acordarea de granturi si facilitați
fiscale, în cazul asimilării în producție a acestora

V.
FINANȚARE
Alocare suplimentară a minim 0,5% din
PIB pentru domeniul sănătății, în fiecare
an, până în 2024
59,2 miliarde de euro
bugetul total destinat Sănătății pentru 		
2021-2024

FINANȚARE
Alocare suplimentară a minim 0,5% din PIB pentru domeniul
sănătății, în fiecare an, până în 2024.

53,94

miliarde de euro

contribuție națională

59,2

miliarde de euro

buget total destinat
Sănătății 2021-2024

4,77

miliarde de euro

fonduri europene, total

0,5

miliarde de euro
împrumut BIRD

FINANȚARE

ESTIMAREA FINANȚĂRII
BUGETULUI DE SĂNĂTATE 2021-2024
2021

2022

2023

2024

PIB România (miliarde lei)

1128

1217

1323

1441

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (miliarde lei)

42,2

45,8

49,7

53,6

Buget Ministerul Sănătații (miliarde lei)

15,1

17,1

19,1

21,1

Total (miliarde lei)

263,7

Total (miliarde euro)

52,74

Fonduri europene - Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 (miliarde euro)

2,882

Contribuție națională (miliarde euro)

1,186

Fonduri europene - Plan de Redresare și Rezilientă (miliarde euro)

1,89

BIRD - împrumut (miliarde euro)

0,5

TOTAL GENERAL: 59.198 mld. euro

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Educație și Cercetare

SOLUȚIILE PSD PENTRU EDUCAȚIA ROMÂNEASCĂ

SOLUȚIILE PSD
PENTRU EDUCAȚIA
ROMÂNEASCĂ

DIALOG
(elevi, părinți, studenți
și profesori)

ACCENTUL PE ELEV/
STUDENT

MODERNIZAREA ARHITECTURII CURRICULARE/PROGRAMELOR
ȘCOLARE (armonizarea
materiei în funcție de
piața muncii)

FINANȚARE JUSTĂ ȘI
EFICIENTĂ

Soluțiile
PSD Pentru
Învățământul
Preuniversitar

SOLUȚIILE PSD PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

B.

A.

Acces echitabil
la educație

Susținerea
capitalului
uman din
educație

C.

Modernizarea
arhitecturii
curriculare

D.

Responsabilitate
publică participarea
cadrelor didactice, a
elevilor şi părinţilor la
guvernanţa unităţilor de
învăţământ

A. Acces
echitabil
la
educație

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE

Programul național
de educație timpurie
(PNET)
Program național pe termen
mediu și lung.

Şcoli inteligente
pentru copii inteligenţi

Școala cu program
prelungit/ în sprijinul
familiei

Program național pe termen
scurt.

Program național pe termen
mediu și lung

Accesul la proiecte
finanţate din fonduri
europene pentru
unităţile de învăţământ
preuniversitar private

Angajament pentru
educație incluzivă
Program național pe termen
mediu și lung.

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Şcoli Inteligente Pentru Copii Inteligenţi

Achiziția de laptopuri sau tablete cu
abonament la internet

Conectarea școlilor la
internet

TVR Educațional – acces gratuit
la educație pentru toți elevii din
România

Digitalizarea resurselor
educaționale

Înființarea unui canal YouTube
educațional

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Şcoli Inteligente Pentru Copii Inteligenţi

Reglementări
Europene și Naționale

Legea Învățământului
prevede încă din
2011, la articolul
70, înființarea unei
Biblioteci Virtuale
Școlare;

Consiliul Uniunii
Europene a adoptat
în 22 Mai 2018
recomandarea 2018/C
189/01 privind noile
competențe cheie și
învățarea pe parcursul
vieții;

Competentele digitale
și antreprenoriale
cerute de noile
reglementări au
impact direct asupra
educației;

La nivelul României
proiectul CRED
formează 55 000
de profesori în
conformitate cu noile
tendinte de invatare
transdisciplinara;

Școlile din România
sunt în curs de
digitalizare

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Şcoli Inteligente pentru Copii Inteligenţi

Părinți

Elevi

Desktop-uri

Formare profesori

CRED

Managementul Școlarității
și Catalog Electronic

SIMS

Notebook-uri

Inspectori

Tablete
Telefoane

Profesori

Tehnicieni

Wi-Fi

Interfață de învățare
adaptivă cu IA
Interfața convențională
Modul teste școlare
simulate
Modul de testare a
alfabetizării funcționale cu
IA (Inteligență Artificială)
Infrastructură

EDULIB

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Școala cu Program Prelungit/ În Sprijinul Familiei

Programe naționale
Înființarea școlilor cu program prelungit, până la
ora 16,00, oferind astfel elevilor pe lângă programul
şcolar şi posibilitatea de a servi o masă caldă şi de
a participa la activități de aprofundare, remediale
şi extracurriculare la decizia școlii, în funcție de
specificul comunității.

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Programul Național de Educație Timpurie (PNET)

Programe naționale
Finanțarea a 1.750 de noi creșe și unități afterschool.
A Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii
copiilor între 0 și 3 ani, respectiv 4 și 6 ani, prin
dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice
și formarea educatorilor.
Buget: 100 milioane euro credite bugetare de
angajament multianuale pe 4 ani
A

Beneficiari: 115.000 beneficiari.

Asigurarea accesului la proiecte finanţate din
fonduri europene şi pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar private

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Angajament pentru Educație Incluzivă

Program național
„INFRASTRUCTURĂ ȘI
SIGURANȚĂ”

Program național „ȘANSE
EGALE ÎN EDUCAȚIE”

Programul naţional de
sprijin al eleviilor

Garantarea transportului
gratuit pentru elevi
pentru toate tipurile de
transport, pe tot parcursul
anului calendaristic

A. ACCES ECHITABIL LA EDUCAȚIE
Angajament pentru Educație Incluzivă
Programul naţional
de sprijin al eleviilor

“bursa de asistenţă socială”
în cuantum de 1000 RON/lunar,

Beneficiari: copiii care provin din sistemul de
protecție, instituționalizați, cu condiția ca
aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ
preuniversitar de stat.

Asigurarea de burse minime pentru
elevi:

A
A
A
A

Sursă fonduri: sume defalcate de TVA

bursa socială: lunar, 40% din salariul minim net
pe economie – 550 lei/lună;
bursa de studiu: lunar, 32,5% din salariul minim
net pe economie – 450 lei/lună;
bursa de merit: lunar, 35% din salariul minim net
pe economie – 470 lei/lună;
bursa de performanță: lunar, 37,5% din salariul
minim net pe economie – 500 lei/lună.

B. Susținerea
capitalului
uman din
educație

B. SUSȚINEREA CAPITALULUI UMAN DIN EDUCAȚIE

PROGRAME
NAȚIONALE

„Toți pentru Școală,
Școala pentru Toți”

Standardizarea
profesiei didactice
și a managementului
instituțiilor de
învățământ

Stabilirea unei sume anuale ce poate
fi acordată profesorilor, sub fomra de
vouchere profesionale
Implementarea Legii 153/2017,
creșterea salariilor profesorilor

pentru participarea la cursuri acreditate de
formare profesională, studii universitare de
masterat sau studii postuniversitare.

C. Modernizarea
arhitecturii
curriculare

C. MODERNIZAREA ARHITECTURII CURRICULARE

PROGRAME
NAȚIONALE

„Reconfigurarea
programelor școlare și
a planurilor cadru”

„Un învăţământ
profesional şi tehnic
adaptat cerinţelor de
pe piaţa muncii”

D. RESPONSABILITATE
PUBLICĂ

D. RESPONSABILITATE PUBLICĂ

Participarea cadrelor
didactice, a elevilor
şi a părinţilor la
guvernanţa unităţilor
de învăţământ

D. RESPONSABILITATE PUBLICĂ

Credibilizarea ARACIP
Elevii şi părinții,
reprezentanți cu drept de
vot la nivelul CA al ISJ/ISMB

prin implicarea partenerilor sociali,
a reprezentanţilor structurilor
asociative ale autorităţilor publice
locale, a elevilor şi a părinţilor.

Feedback semestrial al
elevilor privind evaluarea
personalului didactic

Transparentizarea
cheltuielilor unităților de
învățământ

Soluțiile
PSD Pentru
Învățământul
Superior

SOLUȚIILE PSD PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Acces echitabil la învățământ universitar de calitate

Promovarea și respectarea valorilor fundamentale
în învățământul superior: autonomie, libertate
academică și integritate, participarea studenților
și a cadrelor didactice la guvernanța instituțiilor de
învățământ superior, responsabilitatea publică

Întărirea rolului instituțiilor de învățământ superior
în societate, inclusiv prin contribuția la atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) până în
2030

Învățământ superior de calitate, flexibil și inovativ,
centrat pe student și adaptat la cerințele impuse de
progresul tehnologic

Soluțiile
PSD pentru
cercetare dezvoltare
- inovare

SOLUȚIILE PSD PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE - INOVARE

CERCETARE DEZVOLTARE - INOVARE

Cercetarea în slujba
societății și economiei

Sistem de finanțare a
cercetării-dezvoltării
și inovării (CDI)
predictibil

Participarea Romaniei
la Cercetarea de nivel
European si Mondial

SOLUȚIILE PSD PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE - INOVARE

CERCETARE DEZVOLTARE - INOVARE

Susținerea dezvoltării
de proiecte strategice
CD

Dezvoltarea unui
ecosistem de inovare
la nivel național

Creșterea vizibilității
activităților științifice

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Agricultură

PSD ȘTIE SĂ GUVERNEZE BINE
Agricultura în Guvernarea PSD 2017-2019

Primii în UE

60 mld. lei

Locul 1 în UE la producția de porumb și floarea soarelui
(2019)

Buget cumulat de 60 miliarde de lei, de la 9 mld. în 2016,
la 23 mld. în 2019

10,8 mld. €

+26%

Peste 10,8 miliarde de euro, bani europeni, intrați în
conturile fermierilor

Cifra de afaceri din agricultură a crescut cu 26% în
perioada 2017-2019

SOLUȚIILE PSD PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

3 piloni strategici

Finanțare Justă și
Eficientă
Utilizarea tuturor surselor de
finanțare disponibile: buget
național, fonduri europene,
credite, alte surse de finanțare.

Securitate
Alimentară
Produse proaspete pe masa
fiecărui român și procesarea în
țară a materiei prime.

Durabilitatea
Activităților Agricole
Venituri sigure pentru fermieri,
investiții durabile, sprijin pentru
tinerii fermieri, programe pentru
fiecare sector de activitate.

SOLUȚIILE PSD PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

1.

DIRECȚII STRATEGICE

3.

Producerea hranei
SUFICIENTE și DE
CALITATE pentru români

Susținerea CORECTĂ și
EFICIENTĂ a sectorului
agroalimentar

2.

Investiții DURABILE în
sectorul agroalimentar

4.

5.

Consolidarea
producției AUTOHTONE
pentru asigurarea
veniturilor STABILE

Cadru legislativ
COERENT, care să
susțină activitățile din
sectorul agroalimentar

1. Susținere
corectă și
eficientă a
sectorului
agroalimentar

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

Programul național „Produse
Proaspete în fiecare casă”
Produse proaspete furnizate prin
intermediul unei aplicații inteligente.
Buget: 15 mil. lei/an.
Fonduri UE PNS + Buget

Produse românești de calitate
pe masa românilor
Distribuirea mărfurilor din
programele existente către școli,
spitale, unităti militare, așezăminte
sociale, persoane vulnerabile.
Buget multianual: 100 mil. lei

Fermieri puternici

Creșterea și plata la timp a
subvențiilor din agricultură

stimularea asocierii producătorilor
locali în cooperative agricole.
Buget: 10 mil. euro.
Fonduri UE PNS

Creșterea subvențiilor din agricultură
până la 420 euro/ha până în anul
2024.
Buget multi anual: 12,3 mld. euro.

Susținerea tinerilor din mediul
rural
Stimularea activității tinerilor din
mediul rural după perioada de
instalare.
Buget: 150 mil. euro.
Fonduri UE PNS

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

Apă gratuită până la
plantă
GESTIONAREA
CORECTĂ A APEI

Asigurarea apei până la plantă în
anii cu riscuri majore de secetă.
Buget: 500 de mil. lei.
Sursa: Bugetul de stat
Implementare: 12 luni

Managementul corect
al apei
Perdele de protecție, utilizarea
apelor de suprafață, tehnologii
eficiente cu apă puțină,
creșterea calității apei.
Buget: 500 mil. euro
Sursa: Fonduri UE - PRR
Implementare: 48 luni

Extinderea, reabilitarea
sistemului de irigații
Acoperirea a 3,3 mil. hectare
Buget: 2,7 mld. euro
Sursa: Fonduri UE - PRR
Implementare: 48 luni

Dezvoltarea sistemului de
antigrindină
Dezvoltarea sistemului de
antigrindină și creștere a
precipitațiilor.
Buget: 200 mil. lei
Sursa: Bugetul de stat
Implementare: 24 luni

4. CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI AUTOHTONE
PENTRU VENITURI STABILE

Sprijin pentru finanțarea creditelor
•

Subvenție până la 80% pentru dobânda la creditele pt. achiziția de
terenuri agricole.
•
Subvenție până la 90% pentru dobânda la creditele pt. creștere
spațiilor protejate.
Buget: 50 mil. euro/an
Bugetul de stat

Program național pentru produsele ecologice și
tradiționale
Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale
Buget: 10 mil. euro.
Fonduri UE PNS

Susținerea crescătorilor de animale care livrează la
abatoarele românești

Înființarea de ferme de reproducție în zootehnie

Sprijinirea crescătorilor de animale care livrează produși la abatoarele
romanești cu o greutate minimă specifică.
Buget: 50 mil. lei.
Bugetul de stat

Ajutor de stat pentru înființarea de ferme de reproducție (porc,
pasăre, vită, oaie).
Buget: 500 mil. euro.
Fonduri UE și naționale

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR

PROGRAME DE SPRIJIN
TEMPORAR

Sprijin de 500 lei/lună/
angajat timp de 6 luni

Schemă de ajutor de
stat pentru zootehnie
în contextul pandemiei

Susținerea investitorilor
pentru menținerea locurilor
de muncă.
Buget: 30 mil. lei.
Fonduri UE SURE

Susținerea activității în
zootehnie, în criza economică
generate de pandemia COVID-19
Buget: 170 mil. euro. din FEADR,
Fonduri UE CFM 2014-2020

Subvenționarea
achiziției de sămânță
certificată

Subvenționarea
crescătorilor de animale
din zona montană

Subvenționarea cu 50% a
achiziției de sămânță certificată
pentru anul agricol 2020-2021.
Buget: 40 mil. lei.
Bugetul de stat

Condiții: activitate la peste
1.500 m altitudine, minim 3
luni/an.
Buget: 10 mil. euro/an.
Fonduri UE

Subvenții pentru
pescari
Subvenții pentru, pentru 3 luni
pe an, pentru fiecare pescar.
Buget: 20 mil. euro.
Fonduri UE SURE

1. SUSȚINEREA CORECTĂ ȘI EFICIENTĂ A
SECTORULUI AGROALIMENTAR
Programe pentru
sectorul vitivinicol

Sprijin
guvernamental
direct
1.000 euro/hectar

Subvenții pentru
„Distilarea de criză”
3,5 euro per %vol/hl la vinurile cu
DOC/IG
2 euro per %vol/hl la vinurile
varietale
0,5 euro per %vol/hl
la vinurile non-varietale și bere

Subvenție pentru
„Stocarea de criză”
1 leu/litrul de vin

2. Investiții
durabile
în sectorul
agroalimentar

2. INVESTIȚII DURABILE ÎN SECTORUL
AGROALIMENTAR

Încurajarea activităților în zona
montană

Sprijin pentru agricultura locală

Centre de colectare lapte, lână,
fructe de pădure; stână montană,
centru procesare carne și lactate
Buget: 1 mld. euro.
Bugetul de stat

Abatoare de capacitate mică
în ferme, fabrică de spălare și
condiționare lână
Buget: 1 mld. euro.
Buget + Fonduri UE

Granturi pentru sisteme
fotovoltaice
Susținerea instalării de panouri
solare pentru producerea energiei
electrice. 15.000 euro/beneficiar
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

Granturi pentru stații de biogaz
Susținerea construcției de stații de
biogaz pentru producerea energiei
electrice. Până la 2 mil. euro/
beneficiar
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

Susținerea industriei de inputuri
Susținerea producției de
îngrășăminte, PPP, etc.
Buget: 100 mil. euro.
Buget național

3. Produse
românești
de
calitate

3. PRODUSE ROMÂNEȘTI DE CALITATE

Programe pentru
susținerea
produselor românești

Promovarea
produselor românești

Campanii de informare
pentru operatorii din
România

Rasele autohtone de animale,
susținerea culturilor proteice
(producție, procesare,
deshidratare), susținerea
culturilor de nișă

Derularea unor campanii de
informare privind promovarea
produselor și serviciilor operatorilor
care produc în România

Buget: 100 mil euro.

Fonduri UE

Buget + Fonduri UE

Buget: 40 mil euro.

4.Consolidarea
producției
autohtone
pentru
asigurarea
veniturilor
stabile

5. Cadrul
legislativ
coerent

5. CADRU LEGISLATIV COERENT

Arendarea, achiziția și
comasarea terenurilor

Piețele asociative

Organizația
Utilizatorilor pentru
Apă de irigat

Reglementarea cadrului legislativ
pivind arendarea, achiziția și
comasarea terenurilor agricole
cu protejarea investițiilor
Implementare: 6 luni

Înființarea piețelor asociative
pentru produsele obținute
în sectorul agricol (U.A.T
+producători)
Implementare: 12 luni

Completarea cadrului legal
de constituire și divizarea
Organizației Utilizatorilor
pentru Apa de Irigat
Implementare: 6 luni

Bursa de animale

Pregătirea de scurtă durată
a lucrătorilor din agricultură

Înființarea „bursei de animale”
care să permită vânzarea, prin
licitație, a reproducătorilor
din rasa pură, pentru toate
speciile de interes economic.
Implementare: 12 luni

Reglementarea programului
social național bazat pe activități
de pregătire de scurtă durată
pentru lucrătorii din agricultură,
în parteneriat public-privat.
Implementare: 12 luni

Reducerea controlată a
efectivelor de mistreți
Reducerea efectivelor de
mistreți la o limită care să
nu pericliteze siguranța
activităților agricole
Implementare: 6 luni

Locurile de pășunat
Reglementarea accesului
fermierilor la locurile de
pășunat
Implementare: 12 luni

Starea de forță majoră
Îmbunătățirea legislației
privitoare la aplicarea stării
forță majoră în agricultură
Implementare: 24 luni

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI
REGIONALĂ

O ROMÂNIE DEZVOLTATĂ
PENTRU TOȚI ROMÂNII

A Orice român, indiferent de regiune, trebuie să
ajungă în maximum 2 ore la cel mai apropiat
aeroport și în maxin o oră la cea mai apropiată
intrare pe autostradă
A Orice român, indiferent de regiune, trebuie să
aibă apă/ canalizare/gaze/acces la educație/
sănătate/cultură/sport și divertisment
A 42 Smart cities
A 100 Orașe competitive

OBIECTIVE

A.

C.

CREȘTEREA
AUTONOMIEI
LOCALE

DEZVOLTARE
SUSTENABILĂ ȘI
ECHITABILĂ

TRANZIȚIA DE LA
ECONOMIA LINIARĂ
LA ECONOMIA
CIRCULARĂ

D.

B.

REDUCEREA
DECALAJELOR
URBAN-RURAL

ÎNTĂRIREA IDENTITĂȚII
NAȚIONALE PRIN
VALORIFICAREA
TRADIȚIILOR
LOCALE ȘI
REGIONALE

E.

DE UNDE VIN BANII

BUGET NAȚIONAL
BUGET NEXT GENERATION EU
BUGET CFM 2014-2020
BUGET CFM 2021- 2027

TOTAL
35 MILIARDE EURO PÂNĂ ÎN 2024

O NOUĂ VIZIUNE DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI
Cum absorbim mai repede și mai mulți bani europeni

A. Descentralizăm alocarea fondurilor europene
B. Simplificăm procedurile și eliminăm blocajele
C. Lucrăm în parteneriat cu beneficiarii – acordăm
asistență profesionistă în pregătirea proiectelor
D. Transparență- înființăm registrul național al
investițiilor publice
E. PNDL, CNI, ANL și cadastru devin programe
suport pentru completarea proiectelor pe
fonduri europene

SIMPLIFICARE
ASISTENȚĂ
TRANSPARENȚĂ
DESCENTRALIZARE
ABSORBȚIE

DESCENTRALIZAREA ALOCĂRII
FONDURILOR EUROPENE

1. Elaborarea a 8 programe operaționale regionale,
gestionate în fiecare regiune de dezvoltare
2. Creșterea capacității ADR de a gestiona eficient
aceste programe, ca Autorități de Management
3. Creșterea capacității consiliilor județene și
a primăriilor de a absorbi fonduri europene –
implementarea soluțiilor prin care și UAT să
beneficieze de asistență tehnică pentru pregătirea
proiectelor
4. Rol consolidat al consiliilor județene în comitetele
de monitorizare POR din fiecare regiune
5. ADI-ITI. Extinderea teritoriilor în care se aplică
mecanisme ITI – Investiție Teritorială Integrată
și DLRC – Dezvoltare Locală Plasată sub
Responsabilitatea Comunității.
6. Sprijin pentru Grupurile de Acțiune Locală din
Mediul Rural – Leader.

SIMPLIFICAREA ALOCĂRII FONDURILOR EUROPENE

CE OBȚINEM
A Un sistem MySMIS performant și interconectat cu
bazele de date ale instituțiilor statului
A Reducerea radicală a volumului solicitărilor
privind documentația tehnico-economică
A Va fi simplu să ceri finanțare europeană și mai
rapid să primești răspunsul
A Contractarea se va face mai rapid! Va fi mai
simplu să implementezi proiectele

AUTORITĂȚILE LOCALE DEVIN MOTORUL
ATRAGERII BANILOR EUROPENI

A Prioritizarea nevoilor de investiții
A Clasificarea priorităților: naționale/strategice,
regionale și locale
A Diferențierea nivelului decizional în funcție de
amploarea unui proiect.
A Complementaritatea proiectelor
A Identificarea surselor de finanțare
A Prioritate rezultatelor

ASISTENȚĂ PROFESIONISTĂ ÎN
PREGĂTIREA PROIECTELOR
Pregătirea portofoliului de proiecte care vor absorbi fondurile UE din cadrul CFM 2021-2027
și din Planul Național de Redresare și Reziliență:

1.

includerea
în portofoliul
de proiecte a
proiectelor depuse,
eligibile fără finanțare
din lista de rezervă a
diferitelor apeluri din
exercițiul financiar
2014-2020

2.

Elaborarea
documentațiilor
tehnico economice pentru
proiectele noi cu
utilizarea finanțării
europene pentru
asistență tehnică;

5.

Operaționalizarea unui
mecanism de încadrare
a tuturor programelor
naționale, județene sau locale de
investiții, servicii educaționale,
sociale, ocupare, etc, în regulile de
eligibilitate ale fondurilor UE,

așa încât România să poată cere, pentru
aceste programe, rambursarea cheltuielilor din
alocările UE 2021-2027 și să genereze absorbția
continuă a banilor europeni, pe modelul polonez

3.

Minim un proiect
european major
pe judet și minim
un proiect european în
fiecare UAT.

6.

Premiem performanța co-finanțarea automată
a proiectelor finanțate
direct de către instituțiile
europene

(granturi comunitare, de ex. Horizon).

7.

4.

Platformă online
interactivă
pentru
Informare și
Asistență Fonduri
Nerambursabile.

Twinning operațional:

dezvoltarea unor programe de
colaborare între autoritățile publice
cu rezultate bune în atragerea
fondurilor europene și autoritățile publice
cu rezultate mai slabe cu scopul de a crește
gradul de absorbție și de a ne asigura că
resursele sunt distribuite echitabil la nivel
național.

TRANSPARENȚĂ ÎN ALOCAREA
BANILOR EUROPENI

1.

Predictibilitatea
finanțării

Pentru competițiile pentru
granturi (de orice tip) se va
elabora și publica calendarul
anual în luna noiembrie
a anului precedent iar
calendarul va fi actualizat
lunar.

3.

2.

Alocări în timp real

Pentru toate apelurile
din toate programele
operaționale se va publica
și actualiza în timp real lista
proiectelor depuse, valoarea
cererilor de finanțare depuse
și bugetului rămas disponibil.

Sprijin pentru beneficiari

Publicarea și actualizarea listei furnizorilor de servicii în cadrul
contractelor de asistență tehnică, a listei, CV-urilor și responsabilității
experților care lucrează în cadrul acestor contracte, a valorilor
angajate și executate ale contractelor, a rezultatelor contractelor dar
și a modului în care aceste rezultate au fost valorificate.

TRANSPARENȚĂ – REGISTRUL NAȚIONAL
AL INVESTIȚIILOR PUBLICE

A O singură platformă publică cu toate proiectele
și cu toți beneficiarii
A Digitalizare și transparență în acordarea banilor
publici
A Prioritizarea investițiilor pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare echilibrată la nivel
local și regional.

PNDL, CNI, ANL ȘI CADASTRU DEVIN
PROGRAME SUPORT

A Finanțăm din fonduri guvernamentale tot ce nu
se poate prin fonduri europene.
A Salvăm bani românești și ne dezvoltăm cu bani
europeni
A PNDL 2 – finalizare 2023
A Înființarea din 2021 a Fondului Național de
Dezvoltare Locală (FNDL) – 3 miliarde euro/
an – mai mulți bani/ mai multe proiecte pentru
comunitățile locale;
A CNI – finanțarea dezvoltării stațiunilor
românești/ programul balnear

Programe
de
dezvoltare
locală și
regională

FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
(Programul Comunităților Locale Moderne)

BUGET - 3 MILIARDE de EURO/AN
(fonduri europene prin Planul de redresare și reziliență/ Trezorerie)

ASIGURAREA PACHETULUI MINIM DE SERVICII PUBLICE ÎN FIECARE
LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL – 10 S (servicii):
A Sănătate — dispensar medical rural, centru medical de permanenţă;
A Educaţie — şcoli, grădiniţe, creşe;
A Alimentarea cu gaze;
A Apă-canalizare;
A Energie termică, electrică:
A Iluminat public;
A Transport, drumuri — modernizare/reabilitare drumuri comunale,
judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete;
A Salubrizare — conformare cu ţintele obligatorii în materie de mediu
A Cultură — cămin cultural;
A Culte — reabilitare lăcaş de cult;
A Sport — construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi
performanţă;
A Locuinţă — locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu
pentru specialişti, clădiri cu risc seismic

PROGRAMUL 42 DE ORAȘE INTELIGENTE
PÂNĂ ÎN 2024
Monitorizare
inteligentă
rețele de trafic
și transport
public, iluminat
etc

Digitalizare
servicii și
utilități
publice

42 SMART
CITIES

Mobilitate
urbană,
reciclare
inteligentă
a deșeurilor,
cultură
participativă

Administrație
– Mediu de
Afaceri – ONG
– Universități

PROGRAMUL 100 ORAȘE COMPETITIVE
PÂNĂ ÎN 2024
Investiții în
infrastructura
de afaceri
(parcuri
industriale,
start-up etc.)

Investiții în
educație și
sănătate

Reabilitare
sisteme de
termoficare

Parteneriat
administrație
publică mediul de
afaceri

100
orașe
competitive

Regenerare
urbană

Modernizarea
sistemelor
de transport
public

Birouri „one
shop” pt
atragerea de
investiții

PROGRAMUL MOBILITATE LOCALĂ

A Investiții în mobilitatea urbană cu impact asupra
dezvoltării locale, serviciilor publice de transport în
comun de călători,
A Descongestionarea traficului;
A Sprijin pentru achiziția de material rulant destinat
transportului local urban/metropolitan.

PROGRAMUL REGENERARE LOCALĂ

A Renovarea unei structuri existente, vechi sau noi, cu
un grad de valoare estetică şi istorică, sau de reper
la nivel urban, şi conversia funcţională a acestei
structuri prin remodelarea spaţiului interior şi
exterior (recompartimentări, extinderi, etc.).
A Reabilitarea zonelor istorice și de interes cultural,
a spațiilor publice (inlcuisv celor de locuit), parcuri,
grădini, zone de interes local.
A Regenerare locală cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile pentru îmbunătățirea standardelor
de locuit ale populației.

O ROMÂNIE A TRADIȚIILOR
ȘI SPIRITULUI ROMÂNESC

A Valorificarea patrimoniului natural și cultural:
cetăți antice (dacice/romane)/medievale
(românești/săsești), castele, conace, case
memoriale, monumente și clădiri istorice.
A Investiții în mobilitate de acces pentru zonele
cu patrimoniu natural și cultural: căi de acces,
conexiune la utilități edilitare (apă, canalizare,
combustibil de tranziție, curent electric), locuri
de parcare și alte investiții necesare în creșterea
gradului de accesibilitate pentru valorificarea
patrimoniului.

Dezvoltare
regională durabilă.
Programe adresate
consiliilor județene
și asociațiilor
pentru dezvoltare
intracomunitară

REȚELE INTELIGENTE DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN TOATE
COMUNITĂȚILE PRIN INVESTIȚII
INTELIGENTE ȘI INTEGRATE

A Investiții în retele inteligente de alimentare
cu apă, extindere sau reabilitare ca parte a
rețelelor regionale.
A Investiții în sisteme inteligente alternative
de management ape uzate menajere pentru
aglomerările sub 2.000 de locuitori.

STOP POLUĂRII
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii
de management eficient al resurselor

Investiții în situri poluate, depozite de deșeuri și
platforme industriale pentru a sprijini tranziția către
o economie cu emisii zero de carbon, cu impact
major asupra unui mediu mai curat

ENERGIE PENTRU TOȚI. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

A Investiții în producția de energie din surse
regenerabile - apă, vânt, solar.
A Investiții în rețele inteligente de transport și
distribuție a combustibililor de tranziție și a
energiei obținute din surse regenerabile.
A Investiții în rețele inteligente de asigurare a
energiei termice (inclusiv sisteme de producere
a energiei termice în cogenerare, energie
regenerabilă)
A Clădiri publice și rezidențiale eficiente energetic.
A Investiții în extinderea rețelelor de distribuție a
gazelor naturale. Racordarea la gaze a 80% din
locuințele din România.

OBIECTIVELE PSD PÂNĂ ÎN 2024
80%

din media UE a PIB pe locuitor la PPC

20%

Reducerea cu 20% a decalajelor de dezvoltare între
rural și urban

54%

rată de absorbție până la 31 decembrie 2024, iar
diferența să fie absorbită până la 31 decembrie 2027

Fonduri
europene

SCOP: ABSORBȚIA DE FONDURI EUROPENE 2021-2027
Principii directoare:

Obiective:
O1: Transparentizare – consultări publice cu autoritățile
locale și partenerii sociali în vederea plierii fondurilor
europene pe nevoile cetățenilor;
O2: Pregătirea proiectelor și a listelor de proiecte în
vederea lansării imediate din momentul acreditării
autorităților de management pentru perioada 2021-2027;
O3: Simplificarea documentației de eligibilitate
vederea semnării contractelor de finanțare;

Exemple de bună practică

Finlanda: 77% absorbție
din alocare
Polonia: 54% absorbție din
alocare

în

O4: Eficientizarea MySMIS prin standardizarea cererilor
de finanțare pentru fiecare autoritate de management
(AM);
O5: Creșterea nivelului de competențe în materie de
absorbție de fonduri europene și îndrumare personalizată
pentru beneficiari;

ALOCAREA PE PERIOADA PROGRAMATICĂ 2021-2027

85,30
mld.euro

Politica de
coeziune
30,5 mld.

Facilitatea de
Reziliență și
Relansare
30,46 mld.

Politica agricolă
19,34 mld.

SURE
5 mld.

SITUAȚIA ACTUALĂ A ABSORBȚIEI PERIOADA
PROGRAMATICĂ 2014-2020
1.

Lansarea apelurilor de proiecte și
semnarea a 7189 contracte de finanțare
în valoare de 21,1 mld. Euro
Printre contractele semnate putem
menționa:
• Autostrada Sibiu – Pitești;
• CF Radna – Gurasada;
• V.O Bacău;
• Pod Brăila;
• Stația de epurare Glina;
• Spitalul regional Iași;
• Proiecte apă-canal în val de 3.5
mld euro;

2014

2015

Definirea strategiilor și
Înființarea Programelor
Operaționale

Întârzieri semnificative în vederea pregătirii și
operaționalizării programelor operaționale 20142017
În perioada 2017-2019 pe lângă absorbția de 10,4
mld. euro s-au demarat studiile de fezabilitate
prin intermediul cărora astăzi guvernarea PNL
se bucură de absorbție
Actuala guvernare PNL a lansat apeluri de
proiecte de valori mici și prin supra
reglementare
Cei 3 ani ramași din perioada programatică
prezintă un mare risc de decomitere pe
proiectele de apă, canal și deșeuri.

2.

3.
Au fost lansate 59 de
apeluri în valoare de 4,42
mld. Euro

2019

2017

Lansarea apelurilor și închiderea
contractelor de finanțare +

absorbție 10,14 mld.

4.

2023

2021

Derularea contractelor
semnate anterior și
lansarea de noi apeluri-

absorbție 3,4 mld.

PSD
PNL
TEHNOCRAT

Politica
de
coeziune

OBIECTIVE POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027
FTJ 5%

FC 14%

Europă mai
conectată

Europă mai
inteligentă

FEDR 55%

FSE+ 26%

Europă mai
ecologică
OS-JTF

Europă mai
socială

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

total: 30,5 miliarde euro
FEDR

FSE+

FC

FTE

ALOCARE PE OBIECTIVE DE POLITICĂ
ȘI OBIECTIV SPECIFIC
FEDR

FSE+

FC

FTJ

mld.euro
1,087
6,439
7,135

2,24

4,926
2,978

2,674
0,63

OP 1

Europă mai
inteligentă

OP 2

Europă mai
ecologica

OP 3

Europă mai
conectată

OP 4

Europă mai
socială

OP 5

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

1,766
OS FTJ

OP - JTF

CONCENTRARE TEMATICĂ

25% din FEDR
pentru OP 1 (o
Europă mai
inteligentă)

30% din FEDR
pentru OP 2 (o
Europă mai
ecologică)

FEDR să contribuie
cu 30% la
obiectivele de
schimbări
climatice

FC să contribuie cu
37% la obiectivele
de schimbări
climatice

Min. 6% din FEDR
pentru dezvoltare
urbană

2% din FSE+ pentru
susținerea
materială a
persoanelor cele
mai defavorizate

25% din FSE+
pentru incluziune
socială

10% din FSE+ pentru
sprijinul pentru
tinerii NEETS

PROGRAME - PERIOADA PROGRAMATICĂ 2021-2027
Program Operațional
Creștere Inteligentă,
Digitalizare și
Instrumente Financiare

Programul Operațional
Sănătate

Program Operațional
Educație și Ocupare

Program Operațional
Incluziune și Demnitate
Socială

Program Operațional
Dezvoltare Durabilă

POCIDIF

POS

POEO

POIDS

PODD

FEDR

1.615

1.615

FSE+
FEDR

900
1.982

2.882

FSE+

3.297

3.297

FSE+
FEDR

2.369
574

2.943

FC
FEDR

837
3.080

3.917

Program Operațional
Transport

8 Programe Operaționale
Regionale

Programul Acvacultură și
Pescuit

Programul Operațional
pentru Tranziție Justă

Programul Operațional
Asistență Tehnică

POT

POR

PAP

POJTF

POAT

FC
FEDR 2.570
2.328

4.898

FEDR

9.150

9.150

FEDR

19,340

19,340

JTF

1.766

1.766

FSE+
FEDR

140
280

420

Planul
național de
relansare și
reziliență

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ
Tranziție verde și
schimbări
climatice

Transport Durabil

Energie și tranziție verde

Schimbări climatice

Eficiență energetică și rețele
inteligente de asigurare a energiei
termice

Mediu

30,46
mld.euro

Servicii publice,
dezvoltare
urbană și
valorificarea
patrimoniului

Competitivitate
economică și
reziliență

Educație

Mobilitate urbană, regenerare
urbană și valorificarea patrimoniului
local

Sănătate

Mediul de afaceri/ecosisteme
antreprenoriale

Digitalizarea finanțelor publice,
sistemului judiciar și a marilor servicii
publice

Cercetare și inovare

Creșterea capacității de reacție și a
rezilienței pe timp de criză și situații de
urgență

Simplificare,
eficientizare

MY SMIS
Modernizarea
infrastructurii hardware
prin contractul de
finanțare ce se află în
derulare
Direcția MySMIS din MFE devine direcție
directoare în ceea ce privește standardizarea
cererilor de finanțare din cadrul programelor
operaționale.
Autoritățile de management își vor defini
ghidurile după câmpurile simplificate din
MySMIS

Simplificarea platformei prin
uniformizarea câmpurilor pentru
fiecare program operațional
indiferent de apelul lansat

Infrastructura
de Transport

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

RUTIER

FEROVIAR

NAVAL

METROUL

AERIAN

MULTIMODAL

1. ACȚIUNI STRATEGICE
Transport
Rutier
PENTRU TRANSPORTUL
RUTIER
Continuarea investițiilor în
sectoarele de autostrada

Creșterea siguranței
și a accesibilității la
rețeaua primară

Continuarea investițiilor în
sectoarele de drum expres

Continuarea investițiilor prin
reabilitarea drumurilor
naționale și a variantelor
ocolitoare

Autostrada Sibiu-Pitești 1,237.81 mil.euro - Fonduri UE
Autostrada Brasov – Bacău 1,826.39 mil.euro – Fonduri UE
Autostrada Sibiu - Brasov 683.91 mil.euro – Fonduri UE
Autostrada de Centura Bucuresti Nord 512.98 mil.euro – Fonduri UE
Autostrada Lugoj – Deva (MARGINA - HOLDEA) 116.02 mil euro –
Fonduri UE
Autostrada Ploiești – Pașcani - Siret 1.256,68 mil.euro – Fonduri UE
Autostrada Sebes – Turda – Fonduri UE
Autostrada Targu Mures - Targu Neamt - Iasi - Ungheni – Fonduri UE

Drum expres Craiova - Pitesti 231.72 mil.euro - Fonduri UE
Drum expres Braila - Tulcea 345.30 mil.euro – Fonduri UE
Drum expres Focsani – Braila 288.70 mil.euro – Fonduri UE
Drum expres Baia Mare - Dej - Bistrita - Vatra Dornei – Suceava
1.377.02 mil euro – Fonduri UE
Drum expres Legatura A3 - Aeroport Henri Coanda 39.97
mil.euro – Fonduri UE

Varianta ocolitoare Iasi 26.16 mil.euro - Fonduri UE
Varianta ocolitoare Mihailesti 6.43 mil.euro – Fonduri UE
Varianta ocolitoare Stei 51.83 mil.euro – Fonduri UE
Varianta ocolitoare Targu Jiu 31.17 mil euro – Fonduri UE
Varianta ocolitoare Alesd 28.48 mil.euro – Fonduri UE
Varianta ocolitoare Bistrita 57.40 mil.euro – Fonduri UE

RUTIER

Transport Feroviar
Reabilitarea rețelei de cale
ferată

Eficientizarea rețelei
de cale ferată

Modernizarea principalelor
linii de cale ferată pentru
aducerea lor la parametrii
constructivi

Optimizarea circulației
feroviare prin
interconectarea cu celelalte
tipuri de transport adaptat
nevoilor pasagerilor

Simeria - Km. 614 650 mil.euro - Fonduri UE
București - Craiova 836 mil.euro – Fonduri UE
Pașcani -Dărmănești 284 mil.euro – Fonduri UE
Focșani – Roman 588 mil euro – Fonduri UE
Dărmănești - Vicșani 57 mil.euro – Fonduri UE
Centura feroviară București 22 mil.euro – Fonduri UE
Cluj-Napoca - Ep. Bihor 477 mil.euro – Fonduri UE
Brașov – Sighișoara 677 mil.euro – Fonduri UE
Predeal -Brașov 418 mil.euro – Fonduri UE
București - Giurgiu Fr. 198 mil.euro – Fonduri UE
Craiova - Calafat 668 mil.euro – Fonduri UE

Achiziționarea trenurilor de lucru în vedere reabilitării liniei de
calfe ferată prin aducerea acesteia la vitezele de proiectare.

Achiziționarea materialului rulant, reparații vagoane, dotarea
gărilor cu infrastructură specifică mersului cadențat și utilizarea
soluțiilor rapide de reabilitare (intervenții punctuale asupra liniei
de cale ferată) 500 mil.euro - Fonduri UE

FEROVIAR

3. ACȚIUNI STRATEGICE
Transport
NavalPENTRU TRANSPORTUL NAVAL
Realizarea lucrărilor de
dragaj de-a lungul Dunării

Creșterea navigabilității pe
fluviul Dunărea de-a lungul
întregului an și investiții în
facilități moderne pentru
porturile fluviale și
maritime

Îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe sectorul Dunării
cuprins între Călăraşi şi Brăila - eliminarea punctului critic Bala
230 mil.euro - Fonduri UE
Reabilitare sistem colectare ape, protecții şi consolidări maluri înalte
pe Canalul Dunăre-Marea Neagră 190 mil.euro - Fonduri UE
Achiziția de nave tehnice pentru menținerea navigabilității pe tot
parcursul anului – 100 mil. euro - Fonduri UE

Reabilitarea porturilor
fluviale și maritime

Modernizarea infrastructurii portuare - 400 mil. euro - Fonduri UE

Portul Constanța

Implementare investiții în portul Constanța 847 mil.euro - Fonduri
UE

NAVAL

4. ACȚIUNI STRATEGICE
PENTRU TRANSPORTUL SUBTERAN
Transport
Subteran
Modernizare stații (14 staţii)

Eficientizarea și extinderea
rețelei de metrou

Extinderea rețelei de metrou

Achiziția de material rulant

Modernizarea stațiilor și achiziția de echipamente de ventilație
150 mil.euro - Fonduri UE

M6 secțiunea sudică 260 mil.euro - Fonduri UE
M5 secțiunea mediană Universitate-Iancului 550 mil.euro
Fonduri UE
Prelungire M2 Pipera - Berceni 120 mil.euro - Fonduri UE

Achiziționarea materialului rulant 100 mil.euro - Fonduri UE

-

5. ACȚIUNI STRATEGICE PENTRU
Transport
TRANSPORTULAerian
AERIAN
Extinderea și consolidarea
pistelor pentru a permite
aeroporturilor să opereze
toate tipurile de aeronave

Dezvoltarea/eficientizarea
infrastructurii aeropor tuare
si a companiei aeriene de
stat

Siguranță și securitate

Compania TAROM

Conformarea la Regulamentul 139 prin extinderea pisetelor și a
căilor de rulare, extindere/lărgire pentru a putea opera
aeronavele de tip E și F fără a sa fie operate sub restricții
dispuse între Autoritatea Aeronautică Civilă și aeroport

Trecerea A.I.A.S în subordina Parlamentului pentru a putea
separa organul de control de administrator și operatori
Dotarea aeroporturilor cu echipamente de siguranță și securitate
– 590 mil.euro – Fonduri UE (12.2023)

Organizarea pe centre de profit a companiei Tarom, crearea unei
divizi speciale de charter, omogenizarea și înnoirea permanentă
a flotei, deschiderea companiei spre baze de operare în afara
țării, creșterea ponderii numărului de zbor raportate pe
aeronava la 24 de ore

6. ACȚIUNI STRATEGICE
PENTRU TRANSPORTUL MULTIMODAL
Transport
Multimodal
8 terminale multimodale

Dezvoltarea terminalelor
multimodale

Locația rețelei de terminale
propuse este o funcție a
următorilor cinci factori:

Legislație

București, Craiova, Timișoara, Brașov, Iași, Bacău, Sebeș,
Galați - 100 mil.euro - Fonduri UE

1.

Conectivitatea cu alte moduri de transport

2.

Distribuția geografică a porturilor și centrelor de
populație din România

3.

Infrastructura rutieră/feroviară curentă

4.

Fluxurile curente
containerizate

5.

Populația pe un sector scurt de călătorie cu
vehiculele de transport mărfuri (o oră pentru
terminalele feroviare de pe căile interne, două ore
pentru porturi)

și

potențiale

de

mărfuri

Elaborarea legislației de transport multimodal în România
cu orientare pe modalitatea de administrare a
infrastructurii multimodale de către autoritățile locale în
parteneriat cu operatorii privați

MULTIMODAL

RUTIER

FEROVIAR

NAVAL

METROUL

AERIAN

MULTIMODAL

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
UN MEDIU SĂNĂTOS
PRIN ENERGIE CURATĂ

SIGURANȚA UNUI MEDIU MAI SĂNĂTOS
SOLUȚII URGENTE PENTRU MEDIU

Combaterea despăduririlor și
asigurarea diminuării tăierilor
ilegale de masă lemnoasă
în paralel cu extinderea
suprafețelor de păduri, creșterea
eficienței serviciilor de mediu
oferite de acestea.

Reducerea poluării şi
îmbunătăţirea calităţii aerului
În marile orașe ale țării pentru
rezolvarea cât mai rapidă a
procedurii de infringement
declanșată de Comisia
Europeană.

Prevenirea şi limitarea efectelor
negative ale schimbărilor
climatice, implementarea
măsurilor pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de
seră.

Îmbunătăţirea managementului
deşeurilor şi substanţelor
periculoase la nivel naţional.

Asigurarea unui management
durabil al apelor: scăderea
poluării râurilor și lacurilor,
diminuarea efectelor
inundațiilor, investiții fără
precedent în sistemele de
colectare a apelor uzate în
marile aglomerări urbane

Susţinerea şi promovarea
producţiei de energie din surse
alternative, regenerabile şi
nepoluante.

PROTEJĂM PĂDURILE ȚĂRII ȘI STOPĂM
DEFRIȘĂRILE

Definim ca prioritate strategică
războiul împotriva defrișării
pădurilor.

Folosirea tehnologiei moderne
precum dezvoltarea sistemului
informatic de urmărire
a materialului lemnos și
revitalizarea aplicației “Radarul
Pădurilor”.

Stopăm exportul de lemn brut
și accelerăm programul de
reîmpădurire masivă, impunând
companiilor măsuri europene de
tipul „tai un copac, plantezi doi”!

CONSTRUIM FORȚA DE REACȚIE VERDE
A ROMÂNIEI

Pădurile au nevoie de o forță de
elită capabilă să le apere, adică
un corp de profesioniști bine
dotat, retribuit just și respectat
social.

Aprobarea și aplicarea unui
Statut corect pentru Personalul
Silvic, dotarea acestuia cu
echipamente performante
de apărare, comunicații și
deplasare în teren.

Instalarea de scannere pentru
evaluarea volumului materialelor
lemnoase containerizate, în
toate punctele de trecere a
frontierei și pe toate drumurile
naționale și europene.

Asigurarea unui sistem
integrat de pază, inclusiv prin
colaborarea cu Jandarmeria,
pentru toate terenurile
forestiere, indiferent de forma de
proprietate asupra acestora.

SPRIJINIM PRELUCRAREA LEMNULUI ÎN
INDUSTRIA NAȚIONALĂ A MOBILEI

Program național de gestionare
a resurselor lemnoase, pentru
prelucrarea finită în România,
care să susțină dezvoltarea
locală și ocuparea forței de
muncă.

Politici publice de susținere și
sprijin a industriei forestiere și de
prelucrare primară.

Pachet de facilități pentru
susținerea producătoriilor de
mobilă, astfel încât materialul
lemnos să nu mai fie exportat
și să ajungă în țară prin import
produs finit

Sistem compensatoriu acordat
proprietarilor de păduri pentru
pierderi suferite de constrângeri
de mediu, în cazul pădurilor
aflate în arii naturale protejate,
folosind finanțarea europeană,
precum și Fondul de Mediu

REDUCEM POLUAREA DIN MARILE
AGLOMERĂRI URBANE ALE ȚĂRII

Ne concentrăm pe
soluțiile pentru marile
orașe unde problemele
de mediu sunt acute.

Închiderea, etanșarea și
restaurarea ecologică a 48 de
depozite ilegale de deșeuri.

Planuri integrate de dezvoltare
urbană, ce conțin plantări
masive și construirea centurilor
verzi care să filtreze aerul din
București, Iași, Cluj și Timișoara.

Finanțarea primăriilor pentru
reducerea poluării urbane, prin
amenajarea unor piste sigure
pentru biciclişti și achiziţia
mijloacelor electrice de
transport în comun.

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU
CONTROLUL CALITĂȚII AERULUI

Dezvoltarea şi optimizarea
Reţelei Naţionale de
Monitorizare a Calităţii Aerului,
instalarea de puncte noi de
măsurare finanțate din Fondul de
Mediu.

Dezvoltarea unui sistem de
prognoză a calităţii aerului.

Dezvoltarea unui sistem unic,
interactiv de inventariere a
emisiilor de poluanţi în aer,
prin crearea unei baze de date
în conformitate cu cerințele
europene.

PROTEJĂM ZONELE EXPUSE LA INUNDAȚII ȘI
INVESTIM ÎN TRATAREA APELOR UZATE

Plan de investiţii multianual
pentru reducerea riscului
la inundaţii, care include
consolidări de albii şi maluri
de râuri, devierea unor râuri, în
aşa fel încât localităţile să fie
protejate

Modernizarea sistemului de
avertizare a populaţiei în privinţa
fenomenelor meteo extreme

Investiții masive în infrastructura
de de colectare și tratare
apă uzată prin programele
naționale și finanţări europeane
disponibile, de 5 mld. €

PRIORITĂȚI PENTRU O ENERGIE MAI CURATĂ

Acordarea unui statut prioritar
eficienței energetice în
toate sectoarele economiei,
promovarea investițiilor în
capacități noi de producție
a energiei electrice, cu emisii
reduse de carbon.

Transformarea sectorul ui
energetic ca domeniu crucial al
relansării economiei, iar energia
curată trebuie să fie în centrul
dezvoltării României

Asigurarea securității
aprovizionării cu energie a
cetățenilor, la prețuri accesibile.

Decarbonizarea sectorului
energetic, în cadrul tranziției
către o energie curată, conform
obiectivelor stabilite la nivel
european prin Pactul Ecologic
European.

Includerea gazului natural
drept combustibil de tranziție
către o industrie energetică
decarbonată prin eliminarea
treptată a capacităților pe
cărbune.

Eficientizarea și modernizarea
sectorului energetic, cu
consecințe directe asupra
scăderii prețului energiei
și asupra calității vieții prin
îmbunătățirea mediului
înconjurător.

Creșterea ponderii energiei
electrice și în special a celei
bazate pe surse regenerabile
în consumul de energie al
României.

SPRIJINIM CONSUMATORII VULNERABILI SĂ-ȘI
PLĂTEASCĂ FACTURA ENERGETICĂ

Mecanism de sprijin financiar
acordat consumatorilor
vulnerabili la plata energiei
termice din sistemele
centralizate prin noi planuri
speciale de consum și
regândirea modului de aplicare
a tarifului social.

Scăderea facturii consumatorilor
vulnerabili prin susţinerea
financiară a cheltuielilor cu
izolarea termică a locuințelor.

Susţinerea accesului la servicii
de informare, consiliere şi
auditare energetică pentru
gospodăriile cu venituri mici.

Continuarea programului de
vouchere privind instalarea
sistemelor de panouri
fotovoltaice și extinderea
acestuia pentru conectarea la
rețeaua de distribuție publică a
consumatorilor vulnerabili.

ADUCEM GAZUL ROMÂNESC MAI IEFTIN
ÎN CASELE A MILIOANE DE LOCUITORI

Lansarea Program Național
de Revitalizare a Petrochimiei
naționale și de valorificare a
gazului intern pentru a dezvolta
producţia de îngrăşăminte.

Creşterea capacităţii de
extracție a gazelor naturale, în
special din Marea Neagră.

Racordarea gratuită a încă 1
milion de familii din toate zonele
țării la reţeaua de alimentare cu
gaze, până în 2024.

MIZĂM PE CENTRALE ENERGETICE
MODERNE CE REDUC IMPACTUL
PREȚULUI LA CONSUMATOR

Modernizarea sistemul energetic prin construirea unor mari capacităţi
de producţie în cogenerare (energie electrică+termică) în Bucureşti,
Constanţa, Timişoara, Iaşi și Craiova.
Dezvoltarea de noi capacităţi de producţie în cogenerare, atât din
surse regenerabile, cât şi pe gaze, cu impact mai redus asupra preţului
la consumatorul final, cu prioritate în zone dezechilibrate energetic
(Centru-Vest, Ardeal şi Moldova).
Dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi termice
pe gaz în ciclu combinat pe platformele industriale Oltchim, Slatina,
Craiova, Govora, care asigură atât consumul propriu de energie
electrică şi termică, cât şi participarea ca jucători pe piaţa de energie.

INVESTIM ÎNTR-UN SISTEM ENERGETIC MODERN
ȘI MAI PRIETENOS CU MEDIUL
Sprijinirea producției de energie din surse regenerabile și
asigurarea tranziției către o economie decarbonizată.

Aplicarea Planului de
Decarbonizare a Complexului
Energetic Oltenia, cu efect în
creșterea adecvanței Sistemului
Energetic Național.

Finanțarea din fonduri europene
și scheme naționale de ajutor de
stat pentru investiții în producția
de energii regenerabile ale
operatorilor economici și
unităților administrative de stat.

Valorificarea de către stat a
garanțiilor de origine emise
pentru energia produsă din
surse regenerabile și susținută
prin certificate verzi, printr-un
mecanism de licitație publică.

Prelungirea duratei de viaţă
la reactoarele 1 şi 2 de la
Cernavodă şi finanţarea
realizării reactoarelor 3 şi 4,
corelat cu realizarea unei linii de
400 kV pentru evacuare a puterii
din Dobrogea.

FINANȚĂM CERCETAREA ȘI INVESTIȚIILE
ÎN TEHNOLOGII DE ULTIMĂ ORĂ

Susținerea cercetării, inovării și competitivității în vederea adoptării de
tehnologii avansate în sectorul energetic, ce pot contribui la implementarea
unor soluții pentru captarea carbonului, dezvoltarea de capacități de
producție a energiei fără emisii, noi capacități de stocare.

Stimularea investițiilor
în dezvoltarea industriei
producătoare de echipamente
pentru energii regenerabile și
electromobilitate, precum noi
fabrici de baterii electrice.

Implementarea proiectelor
pilot și demonstrative
pentru promovarea utilizării
hidrogenului în producerea
energiei electrice și în sectorul
industrial.

APLICĂM MODELE EUROPENE
DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Includerea măsurilor de eficiență
energetică în toate deciziile
legate de politici și investiții, din
toate sectoarele economiei.

Izolarea termică a clădirilor
publice în scopul creşterii
performanţei energetice a
acestora şi dezvoltarea de
panouri fotovoltaice pe clădiri.

Adaptarea mecanismelor
aplicabile pieței de energie
electrică în acord cu prevederile
pachetului legislativ „Energie
Curată pentru Toți Europenii”

Liberalizarea completă a pieţei
energetice până la 31 decembrie
2021.

DE UNDE VIN BANII

Avem la dispoziție resurse financiare de circa 25 de miliarde din
fonduri europene
14 miliarde de euro - Facilitatea Europeană de Redresare şi
Rezilienţă a UE
4,45 miliarde de euro - Mecanismul de Tranziție Echitabilă, parte
a Planului de Investiţii aferent Pactului Ecologic European
6,7 miliarde de euro - Fondul de Modernizare, instrument al UE
constituit în baza Directivei ETS

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Transformare
Digitală

PREMISE
Transformarea digitală - prioritate a
UE, element strategic în asigurarea
competitivității economice a Uniunii.
Finanțare europeană (plus cofinanțare națională)
Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR) și din Fondul Social
European (FSE), prin programe
operaționale, în special Programul
Operațional Creștere Inteligentă și
Digitalizare
Fonduri administrate direct de Comisia
Europeană, în special Connecting
Europe Facility (CEF) și Programul Europa
Digitală
Fonduri suplimentare puse la dispoziție
în următorii trei ani prin mecanismul
Next Generation Europe

ANGAJAMENTUL PSD
Eficienta, simplificare și transparenta prin
DIGITALIZARE. Mai simplu, mai usor și mai
rapid pentru oameni,companii și instituții.
Conexiune la tehnologiile viitorului

I-1. OBIECTIVE

1.

2.

3.

4.

Eliminarea decalajelor
digitale (digital divides)

Stimularea antreprenoriatului
digital inovativ

Eficientizarea și
transparentizarea
administrației publice

Creșterea competitivității
internaționale a economiei
românești

I-2. INSTITUȚII RESPONSABILE

Înființarea Ministerului Comunicațiilor și Digitalizării (MCD) –
reglementator, finanțator

Reorganizarea Autorității pentru Digitalizarea României în Agenția
Națională pentru Transformare Digitală (ANTD), în subordinea MCD
- rol operațional

II. PRIORITĂȚI

1.

Asigurarea dreptului la viață
privată online
Operaționalizarea noului
regulament european
e-Privacy; implicarea pentru
susținerea abordării europene
privind confidențialitatea
datelor transmise prin
intermediul aplicațiilor
informatice
Intensificarea preocupărilor
de educare a publicului pentru
utilizarea de mijloace antitracking pentru navigare pe
internet

2.

Interconectarea bazelor de
date

3.

Identitatea electronică
digitală

III. DIRECȚII STRATEGICE PENTRU
TRANSFORMARE DIGITALĂ

õ Strategia Națională pentru Transformare Digitală (administrație publică + economie)
õ Strategia Națională pentru Inteligență Artificială
õ Strategia Națională pentru Educație Digitală
õ Strategia Națională pentru Smart City
õ Politică publică în materie de Smart City:

IV. MARILE SISTEME IT PUBLICE
ANAF, CNPP, IM, ONRC, MEN, SEAP
Asigurare finanțare pentru:
õ Mentenanță corectivă permanentă
õ Mentenanță evolutivă pe termen scurt (1-2 ani)
õ Upgrade tehnologic și transformare digitală pe termen lung (2-4 ani)

V. PROIECTE IT ÎN IMPLEMENTARE

MAI

Muncă

ONCR

digitalizare emitere
documente de stare civilă, CI,
pașaport, permis

modernizare sisteme CNPP,
Inspecția Muncii (Reges online)

proiect digitalizare 17
evenimente de viață, proiect
big data

Educație

Sănătate

Cultură

WiFi Campus, Biblioteca
virtuală (materiale
educaționale online)

registrul bolilor, interconectarea
registrelor ATI, dosarul electronic
de sănătate

Biblioteca digitală (resurse
culturale digitizate)

Transversal
Single-sign on, Punctul de Contact Unic electronic (single digital gateway)

VI. CLOUD GUVERNAMENTAL

Centru de date la dispoziția
instituțiilor publice,
administrat de Agenția
Națională pentru Transformare
Digitală

Calendar de migrare a
datelor: până la cinci ani de
la momentul dării în folosință a
cloud-ului

Infrastructură ca serviciu
(IaaS) + Platformă ca serviciu
(PaaS) + Software ca serviciu
(SaaS) (proiecte-pilot, opensource/low-cost: email, suită
de productivitate, mecanism
de filesharing)

VII. PROIECTE-PILOT PENTRU
EDUCAȚIA VIITORULUI

Obiectiv

Transformare
digitală reală a
educației, nu doar
digitalizare

Tehnologii investigate:
VR, mănuși cu feedback tactil,
AR, interfață pentru control
cu ajutorul privirii, AI pentru
o experiență de învățare
personalizată, asistenți virtuali
etc.

VIII. CONȚINUT DIGITAL PENTRU EDUCAȚIE

Program național
destinat cadrelor
didactice

Granturi competitive, individuale sau pentru colective didactice,
pentru realizarea de:
õ Înregistrări ale lecțiilor
õ Materiale explicative
õ Conținut informațional structurat, de integrat în aplicații pentru
învățare interactivă
õ Aplicații pentru învățare interactivă

IX. COMPETENȚE DIGITALE
PENTRU POPULAȚIE

Program naționale pentru
alfabetizare digitală,
dezvoltare competențe digitale
medii și extinse național- digital
seniors, digital kids (cu accent pe
igiena mediului online)

X. POPULARIZAREA NOILOR TEHNOLOGII

õ Pavilioane, parcuri, chiar cartiere întregi în care publicul poate
interacționa cu cele mai noi tehnologii (mașini fără pilot, drone,
roboți etc), pe tot parcursul anului

Crearea deparcuri
tehnologice
deschise
publicului,
în centrele
universitare
regionale

õ Includ birouri și facilități de producție pentru dezvoltarea iterativă
a unor soluții tehnice inovative de către universități sau agenți
economici (large-scale testing facilities)

Parteneriate Public-Private
în care să fie implicate
universități, cu finanțare din
fonduri europene, în domeniul
cercetării/transferului
tehnologic

Programe de vizitare și
învățare –adresate elevilor,
studenților, publicului larg

XI. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
ÎN DOMENIUL DIGITAL

Program național pentru sprijinirea (pre-)
acceleratoarelor și incubatoarelor pentru startup-uri de tehnologie digitală, în special cele
dezvoltate de elevi și studenți

Granturi competitive pentru acordarea de burse
elevilor și studenților care lucrează la aducerea pe
piață a unor soluții digitale inovative

XII. ROMANIA START-UP NATION - DIGITAL

Program național pentru
finanțarea timpurie a startup-urilor de tehnologie

Granturi competitive, de la
200.000 la 1.000.000 de euro,
administrate în colaborare
cu antreprenori recunoscuți,
fonduri de investiții mature,
acceleratoare de business cu
tradiție și mediul universitar de
elită

XIII. HUB-URI DE INOVAȚIE DIGITALĂ ++

Program
național pentru
dezvoltarea rețelei
europene a huburilor de inovație
digitală regionale,
prin co-finanțare
acțiuni (celelalte
surse: fonduri
proprii hub,
fonduri UE)

Acțiuni co-finanțate: training-uri pentru IMM-uri, în vederea
popularizării digitalizării afacerilor;
õ Consultanță, pentru IMM-uri și autorități locale, pentru
identificarea oportunităților de digitalizare
õ Asistență tehnică pentru scriere proiecte de digitalizare IMM-uri
sau autorități locale

XIV. TEHNOLOGII DIGITALE
AVANSATE ÎN ECONOMIE

õ Programe naționale pentru sprijinirea
transformării digitale și a integrării de
tehnologii avansate în fluxurile economice
õ Tehnologii investigate: drone, AI, robotizare,
automatizare de procese, VR, AR
õ Program de granturi, prin hub-urile
de inovație digitală, prin programele
operaționale (POCID, etc.) sau direct de la
bugetul de stat
õ Elaborarea strategiei nationale pe termen
mediu-lung pentru Inteligenta Artificială

XV. ECONOMIA VIITORULUI,
CONEXIUNILE VIITORULUI
õ Program național pentru extinderea rețelelor
de comunicații electronice la punct fix în
bandă largă
õ Granturi oferite operatorilor mici, medii și mari
pentru extinderea zonei acoperite cu fibră
optică
õ Sprijin oferit populației pentru extinderea
proporției conectate la internet prin fibră
optică
õ Granturi oferite IMM-urilor pentru conectare
la rețeaua de fibră optică
õ Fonduri la dispoziția instituțiilor publice,
școlilor etc pentru upgrade la conexiune prin
fibră optică

XVI. CONECTIVITATE

Disponibilitate, capacitate, și utilizare
Dezvoltarea 5G și 6G în România, inclusiv implementarea coridoarelor 5G, pentru mobilitatea
conectată și automatizată

XVII. INFRASTRUCTURĂ
DIGITALĂ, SECURITATE

õ Competență și finanțare adecvate pentru instituțiile publice din domeniul securității cibernetice
civile
õ Focus pe protejarea sistemelor informatice ale furnizorilor privați de servicii critice
õ Impunerea abordării de securitate-din-proiectare (security by design) pentru sistemele informatice
publice
õ Intensificarea colaborării cu partenerii europeni și trans-atlantici în domeniul securității cibernetice
civile și a infrastucturilor critice ori a entităților de interes public

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Apărare și
Siguranță
Națională

I.
PREMISE

I. PREMISE
Securitatea națională și internațională este într-o continuă și profundă transformare.
Înglobează componente militare și non-militare – de la noi tehnologii, dezinformare și crize medicale
până la interferențe externe în puncte strategice ale economiei și sistemului politic, schimbări climatice și
dezastre naturale.

SUA

China

Rusia

India

Japonia

putere globală
de ultim resort
în proces de
adaptare de la
perioada posthegemonică și
uni-polară

putere în
ascensiune

în declin

relevanță
strategică, al
treilea mare jucător
în zona euroasiatica și viitoarea
a treia mare putere
globală

actor regional
tot mai activ
– de curând
au anunțat
dezvoltarea unui
avion invizibil în
următorii 5 ani

România - profil de influență și nivel de coerență geostrategică occidentală.
Obiective – APĂRARE, ENERGIE, INFRASTRUCTURĂ
õ Investiții și participare la Inițiativa Celor Trei Mări, conectarea Mării Baltice de Marea Neagră și
cooperarea în materie de mobilitate militară UE-NATO.
õ NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămân singurii garantori reali de
securitate pentru România

II.
PILONI AI
PROGRAMULUI
DE GUVERNARE
AL PSD PENTRU
APĂRARE ȘI
SIGURANȚĂ
NAȚIONALĂ
1. Prezervarea și întărirea ancorei
europene și transatlantice
2. România în regiune – securitate
militară și energetică
3. Reziliență și Dezvoltarea de noi
tehnologii

II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1

Prezervarea și
întărirea ancorei
europene și
transatlantice

Implicare puternică în
întărirea permanentă a
capacităților de apărare ale
Alianței NATO, a mobilității
militare și a infrastructurii
strategice europene,
într-o logică de reziliență și
sustenabilitate

Dezvoltarea Parteneriatului
Strategic cu SUA, mai ales în
plan economic, cu accent pe
zona tehnologiilor de vârf

Susținerea unei și mai bune
cooperări între UE și NATO în
domeniu securitar – cyber,
dezinformare, reziliență

II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

2

România în
regiune –
securitate militară
și energetică

România-actor regional
și european în domeniul
energiei. În acest scop
guvernul PSD va crea condiţiile
necesare folosirii eficientea
potenţialului şi a resurselor
energetice pe care România le
are în Marea Neagră

Sprijin pentru proiectele mari
de infrastructură duală, civil militare, inclusiv pe cele incluse
în Inițiativa Celor Trei Mări, din
care România face parte

Întărirea colaborării cu statele
membre și partenere NATO
din zona Mării Negre pentru
dezvoltarea securității maritime

II. PILONI AI PROGRAMULUI DE GUVERNARE AL PSD
PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

3

Reziliență și
Dezvoltarea de noi
tehnologii

Implicare activă a sectorului
privat și neguvernamental
în realizarea principalelor
priorități ale statului și
națiunii române.
Complexitatea mutațiilor
prin care trece societatea
românească și evoluțiile
convulsive pe plan
internațional impun un efort
conjugat, public-privatneguvernamental, în atingerea
obiectivelor declarate ale
României

Întărirea Institutul Național de
Cercetare Dezvoltare MedicoMilitară “Cantacuzino” pentru
a deveni un hub în zona de
cercetare medicală, conectat
cu marile instituții similare din
NATO și UE
Program de reintegrare pe
piața muncii a personalului
din sistemul naţional de
apărare, ordine publică
şi securitate naţională,
participant la misiuni şi acţiuni
militare sau la alte operaţiuni
pe teritoriul național sau în
afara țării, inclusiv acordarea
de stimulente fiscale pentru
angajatori

III.
CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII
NAȚIONALE DE APĂRARE
Obiectiv: Asigurarea unui potenţial operativ şi
de descurajare credibil al Armatei Române, cât şi
pentru gestionarea diferitelor tipuri de crize
Finanțare: Guvernul PSD va continua să susțină
asigurarea nivelului de 2% din PIB, resurse
financiare pentru Apărare
Dotare: Programe de înzestrare care consolideze
o structură de forțe armate moderne, capabile să
facă față amenințărilor, inclusiv celor impredictibile,
pentru a respinge orice tip de agresiune la adresa
României și să constituie garantul suveranității
și independenței naționale; să contribuie la
menținerea credibilității sistemului de apărare
colectivă al NATO, precum și la securitatea regională
și internațională

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII
NAȚIONALE DE APĂRARE

Revitalizarea
industriei
naționale de
apărare

Investiții în infrastructura
industriei naționale de
apărare, pentru atingerea
standardelor și calității
necesare

Stimularea producției
industriei naționale de
apărare, funcție de nevoile și
cerințele Armatei, la standard
NATO

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII
NAȚIONALE DE APĂRARE

Revitalizarea
industriei
naționale de
apărare

Dezvoltarea de parteneriate
de tip public-privat cu
industriile de apărare din
ţară şi din străinătate (în
special din state NATO şi UE) şi
crearea condiţiilor necesare
derulării unor contracte offset
avantajoase în achiziţia și
modernizarea tehnicii militare

Redimensionarea și
continuarea procesului de
completare a stocurilor/
rezervelor operative și
strategice necesare Armatei
României

IV.
POLITICA
PSD PRIVIND
SECURITATEA
NAȚIONALĂ
Priorități
Modernizarea instituțiilor din sfera
securității naționale
Cadru legislativ modern, adaptat
provocărilor actuale, care să
garanteze securitatea națională și să
asigure un echilibru corect în raport cu
protejarea drepturilor și a libertăților
fundamentale ale cetățeanului

IV. POLITICA PSD PRIVIND
SECURITATEA NAȚIONALĂ

õ Apărarea valorilor, intereselor și simbolurilor naționale, inclusiv a celor
asociate patrimoniului cultural și natural, contracararea riscurilor generate de
reacțiile și tendințele radicale sau extremiste

Obiective

õ Prevenirea și combaterea riscurilor la adresa securității economice:
evaziunea fiscală, spălarea banilor, deficiențele din sectoarele energetic,
industrial, transporturi, financiar-bancar, agricultură, sectorul silvic, etc...
õ Protejarea intereselor economice ale statului român și promovarea
capitalului autohton cu relevanță strategică
õ Asigurarea securității cetățenilor prin semnalarea disfuncțiilor sistemice în
asigurarea serviciilor vitale pentru populație, precum și a deficiențelor din
marile sisteme publice: sănătate, învățământ, asistență socială

IV. POLITICA PSD PRIVIND
SECURITATEA NAȚIONALĂ
õ Prevenirea și contracararea riscurilor și a amenințărilor de tip asimetric, cu o
focalizare accentuată pe cele de tip terorist și cibernetic

Obiective

õ Gestionarea eficientă a amenințărilor generate de acțiunile informative
ostile și asigurarea contrainformativă a intereselor naționale, precum și
consolidarea sistemului de protecție a informațiilor clasificate la nivel național
õ Contracararea activităților de criminalitate organizată, îndeosebi cele de
contrabandă cu produse puternic accizate sau contrafăcute, trafic de arme,
trafic de droguri, trafic de persoane și migrație ilegală, spălarea banilor etc.
õ Contracararea transferurilor ilegale de produse strategice și consolidarea
contribuției la prevenirea și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Cultură

I.
STAREA DE FAPT
1. Frica! Față de boală, față de
insecuritatea locului de muncă. Față de
insuficiența resurselor
2. Absența unui Fond de Urgență pentru
Cultură
3. Inexistența unui sistem de asigurare și
protecție social a artiștilor.
4. Vulnerabilitate financiară

II.
OBIECTIVE
GENERALE
1. Redresarea financiară prin măsuri pe
termen scurt, mediu și lung
2. Depășirea insecurităților actuale, fără
afectarea producției culturale

III.
MĂSURI PE
TERMEN SCURT ȘI
MEDIU

III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

A. Financiare

1.

2.

3.

Prelungirea cu 6 luni
a sprijinului acordat
operatorilor culturali
pentru compensarea
pierderilor de venituri

Sprijin administrativ
pentru susţinerea
costurilor de întreţinere a
spaţiilor culturale

Scutire temporară
de TVA a operatorilor
culturali

5.

6.

4.

Granturi

Necompetitive, pentru susţinerea subdomeniilor grav
afectate de pandemie
Competitive, total nerambursabile, pentru producţia
şi distribuţia spectacolelor, rezidenţe artistice

Suplimentarea bugetului
Organizarea a două
sesiuni suplimentare de
finanţare a proiectelor
cultural competitive, pe
tematica pandemiei.

Debirocratizare
Depunerea exclusiv
online a dosarelor pentru
finanţare

III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

1.

Redeschiderea spaţiilor culturale în condiţii sigure

stimularea achiziţiilor online a biletelor la spectacole
achiziţie de sisteme pentru validarea automată a biletelor, cu respectarea distanţării
fizice la accesul în sălile de spectacol
optimizarea spaţiilor de intrare – ieşire din instituţiile culturale; circuite de acces

B. Organizare
spaţii
culturale

optimizarea spaţiilor din culise şi cabine pentru a respecta distanţarea fizică

2.
Protocol unitar de norme pentru reorganizarea sălilor
de spectacol prin implementarea recomandărilor INS –
asigurarea a 6 metri pătraţi pentru fiecare scaun;

3.
Stimuarea sistemelor
de achiziţie online a
biletelor la spectacole

III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

C. Informare.
Adaptare

1.

2.

Campanie publică de informare pentru respectarea
măsurilor de igienă şi a celor pentru combaterea
răspândirii virusului în instituţiile culturale.

Intensificarea
organizării
evenimentelor culturale
în aer liber

3.

4.

Extinderea evenimentelor culturale organizate în regim
drive-in; licenţierea temporară a transmisiilor, identificarea
şi oprimizarea spaţiilor disponibile

Realizarea unei platforme digitale dedicată practicii
artistice româneşti în condiţiile post pandemie.

IV.
MĂSURI PE
TERMEN LUNG

IV. MĂSURI PE TERMEN LUNG

1.

2.

3.

A. Destinate
instituţiilor
culturale

Fond de urgenţă destinat
Culturii

Axe de finanţare a
proiectelor cultural
competitive care pun în
valoare cultura locală

Fonduri europene
pentru accesibilizarea si
digitalizarea patrimoniului
cultural

4.

5.

Instrumente de
susţinere diferenţiată a
instituţiilor de cultură,
în funcţie de potenţial,
pentru reluarea activităţii
publice a acestora

Apel de proiecte
bilaterale sau
transfrontaliere pentru
relansarea sectorului
cultural; folosirea
potenţialului terapeutic al
artei

6.
Reconfigurarea parteneriatului public-privat, în vederea
dezvoltării antreprenoriatului artistic, ca direcţie
strategică menită să stabilizeze financiar cultura, prin
asigurarea veniturilor, atât pentru Fondul de Dezvoltare
cât şi pentru Fondul de Urgenţă ale sectorului cultural

III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

1.
B. Destinate
creatorilor de
cultură

Sistem de protecţie
şi asigurare socială a
artiştilor pe termen lung

2.
Înfiinţarea unor Uniuni
ale Operatorilor
Culturali cu obiectiv
esenţial, protecţia şi
asigurarea socială a
artiştillor

3.

4.

Burse pentru scriitori; stimularea creaţiilor ficţionale şi
non ficţionale despre lockdown, solidaritate în singurătate,
valorificarea potenţialului terapeuric al artelor.

Încurajarea remotework-ului angajaţilor

III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

1.
C. Destinate consumatorilor de
cultură

Fond dedicat achiziţiei
de cărţi şi bilete la
evenimente cultural,
pentru cei care împlinesc
18 ani

2.

3.

Tichete culturale în valoare de 1450 de lei pentru
bugetari, echivalent al ,,Tichetelor de vacanţă”

Platformă culturală ca
alternativă a târgurilor de
carte

V.
PROIECTE
LEGISLATIVE
PRIORITARE

V. PROIECTE LEGISLATIVE PRIORITARE

1.

2.

Codificarea legislaţiei privind patrimoniul
Achiziţia de monumente
istorice cu semnificaţie
culturală sau istorică
deosebită

Obiective:

õ Asigurarea protecţiei conservării şi reastaurării
õ Actualizarea listei monumentelor istorice
õ Identificarea de noi surse de finanţare
õ Extinderea susţinerii statului către monumente istorice aflate în proprietate privată

3.
Modificarea statutului
artistului pentru a
asigura şanse egale
pentru toţi.

4.
Finalizarea legii privind
managementul cultural

5.
Actualizarea legislaţiei
privind Cinematografia
şi finanţarea acestui
domeniu în scopul
creşterii competitivităţii
artistice şi de producţie

6.
Vouchere culturale către
cetăţeni, din partea
Unităţilor Administrative
Teritoriale

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
JUSTIȚIE

PRIORITĂȚILE PSD PENTRU JUSTIȚIA ROMÂNEASCĂ

JUSTIȚIE PENTRU
CETĂȚENI

JUSTIȚIE PENTRU
MEDIUL DE AFACERI

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ
LA STANDARDE
EUROPENE
(sistem de drept
simplificat, clar,
predictibil și aplicat
unitar)

SISTEM JUDICIAR
– ORGANIZARE ȘI
INFRASTRUCTURĂ

JUSTIȚIE PENTRU CETĂȚENI

A.

ACCESIBILITATE

B.

RAPIDITATE

C.

EFICIENȚĂ ȘI
PREVENȚIE

D.

STANDARDE
EUROPENE

A.

ACCES LA INSTANȚĂ

Revizuirea cadrului legal pentru susținerea accesului
la justiție prin ajutorul public judiciar pentru
persoane fizice și juridice.

C.

EFICIENȚĂ ȘI PREVENȚIE

Revizuirea normativă și aplicarea efectivă a
mecanismelor de recuperare a prejudiciilor și a
tuturor produselor infracțiunii
Creșterea eficienței în combaterea fenomenelor
infracționale care influențează bunul mers al
societății - trafic de persoane, trafic de droguri,
evaziune fiscală și corupție
Generalizarea proiectului Educația juridică în școli,
inclusiv prin reglementări normative primare

B.

RAPIDITATE

Reducerea duratei de soluționare a dosarelor
și punerea eficientă în executare a hotărârilor
judecătorești, atât în mediul privat, cât și de
autorități.

D.

STANDARDE EUROPENE

Îmbunătățirea funcționării instituțiilor cu atribuții de
aplicare efectivă a legii prin revizuirea politicii de
resurse umane – recrutare, evaluare, promovare,
răspundere disciplinară – și prin asigurarea de
dotări și infrastructură corespunzătoare misiunii lor
sociale

JUSTIȚIE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

A.

CLARITATE

C.

TRANSPARENȚĂ

B.

RAPIDITATE ȘI
EFICIENȚĂ

CLARITATE

Simplificarea
procedurilor comerciale
în vederea încurajării
de noi investiții și
a dezvoltării celor
existente.

Simplificarea accesului
la registrul comerțului,
preluarea de către
acesta și a înregistrării
asociațiilor și fundațiilor,
precum și a unor
proceduri vizând
societățile comerciale,
derulate în prezent la
nivelul instanțelor.

Armonizarea legislației
primare, secundare și
a practicii judiciare
la reglementările
europene în materia
TVA și taxe, precum și
la practica cjue; măsuri
pentru specializarea
permanentă a
magistraților în această
materie.

Întocmirea unui
codex al societăților
comerciale care să
cuprindă actualizarea
legii societăților
comerciale și toate
actele normative privind
insolvența și falimentul
acestora în plan
național și european.

RAPIDITATE ȘI EFICIENȚĂ

Înființarea graduală de
tribunale pentru mediul
de afaceri specializate
în litigii de contenciosadministrativ si
comercial, începând cu
cele 15 municipii în care
funcționează curți de
apel.

Înființarea unui corp
de specialiști pentru
completele specializate
în litigii de achiziții
publice.

Promovarea de
instrumente alternative
proceselor în instanță
precum medierea și
arbitrajul.

Instituirea cadrului legal
pentru soluționarea la
distanță a litigiilor în
materie comercială.

TRANSPARENȚĂ

Utilizarea instrumentelor
digitale pentru a
spori eficacitatea,
transparența și
securitatea juridică.

Inventarierea de către registrul comerțului a tuturor
autorizațiilor necesare pentru derularea fiecărei categorii
de activitate comercială; punerea la dispoziția publicului
a acestor informații într-o manieră ușor accesibilă,
transparentă, completă și clară.

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE

Asanare și reorganizare
legislativă
revizuirea legislației și
reorganizarea sa pe
domenii de activitate

Dinamică legislativă
Armonizarea legislativă
cu reglementările
europene

– rigurozitate în acord
cu nevoile reale ale
societății –

Corelare legislativă
- introducerea
obligativității pentru
Consiliul legislativ ca,
în cadrul procesului de
avizare, să identifice și
să indice toate actele
normative care necesită
corelare legislativă
cu proiectul supus
aprobării

Interpretare unitară publicarea expunerilor
de motive și a
dezbaterilor din comisiile
parlamentare de
specialitate astfel încât
să faciliteze înțelegerea
de către destinatari și
instanțele de judecată a
literei și spiritului legii

Revizuire legislativă implementarea imediată
a deciziilor CCR, CEDO
și CJUE; reglementarea
obligativității revizuirii
legislative la un termen
de referință 2-4 ani
pentru corelarea
legislației cu nevoile
reale ale societății

Sistemul
judiciar –
organizare și
infrastructură

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR

Implementarea unei
reale specializări
a judecătorilor și
procurorilor, în paralel
cu formarea de
judecători și procurori
specializați în domenii
de nișă.

Instituirea unor
criterii obiective
de meritocrație și
experiență pentru
accesul magistraților
la grade profesionale
superioare și la funcții
de conducere în vederea
asigurării unui act de
justiție în acord cu
standardele europene.

Punerea în practica efectivă a noului mecanism de
admitere la inm prin care auditorilor de justiție le sunt
asigurate stagii de pregătire cu durata de câte 6 luni
în instanțe, parchete și birouri de avocatură pentru
facilitarea unei compatibilități reale între cariera
acestora și nevoia socială de profesionalism și vocație în
magistratură

EFICIENTIZAREA ȘI DIGITALIZAREA
SISTEMULUI JUDICIAR

Rearondarea
localităților la instanțe
astfel încât să se elimine
dezechilibrele de
activitate dintre instanțe
și, în consecință, să se
optimizeze accesul la
justiție.

Reglementarea
mecanismelor legale de
asigurare a volumului
optim de activitate
pentru magistrați în
vederea asigurării
unui timp rezonabil de
soluționare a fiecărei
cauze.

Digitalizarea instanțelor, prin generalizarea dosarului
electronic, a procedurilor de comunicare prin mijloace
electronice, instituirea domiciliului electronic, realizarea
de conexiuni cu platformele electronice ale altor instituții,
generalizarea posibilității de desfășurare a litigiilor
și activităților de formare prin mijloace electronice și
asigurarea infrastructurii informatice adecvate.

INFRASTRUCTURĂ SISTEM JUDICIAR

Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice
District din București

Continuarea și revizuirea Programului național
de investiții în infrastructura instanțelor din
capitalele de județ (25 sedii pentru instanțe și 15
sedii pentru parchete)

* pentru a soluționa problema lipsei spațiilor
necesare instanțelor și parchetelor din capitală,
în cadrul unui proiect de reabilitare urbană;
extinderea conceptului în alte localități din țară.

* conform Memorandumului adoptat de Guvern în
10 decembrie 2014
** relocarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în
Palatul de Justiție din București

SUSȚINEREA CAPITALULUI UMAN

Suplimentarea
personalului din cadrul
instanțelor, precum
și, împreună cu CSM,
echilibrarea schemelor
de judecători, astfel
încât să se ajungă la un
raport de 1,5 – 2 grefieri/
judecător, în acord cu
standardele europene

Standardizarea
schemelor de personal în
funcție de dimensiunea /
volumul de activitate al
instanței sau parchetului

Constituirea în
cadrul parchetelor
de compartimente
performante de
investigatori specializați
în culegerea de
informații, atât în
general, cât și în domenii
de nișă - domeniul
financiar și cybercrime

Schimbarea, în acord cu
standardele europene,
a reglementarilor
privind accesul în corpul
experților în vederea
creșterii gradului de
profesionalizare a
acestora

PROGRAM DE
GUVERNARE
2021 - 2024
Afaceri
Externe

I.
FAPTE
• PSD este partidul care s-a identificat
cu integrarea euroatlantică a României.
• Liderii PSD au jucat rol determinant în
aderarea la NATO și Uniunea Europeana
sau în întreg procesul Parteneriatului
Strategic cu Statele Unite
• România are profil geostrategic
foarte conturat, dar fără avantaje
geo-economice, de prosperitate și de
influență pe măsură.
• Rămâne un deziderat ca România
să fie poartă de intrare înspre și
dinspre Europa și mare rută de comerț
internațional.

II.
PRINCIPIU
FUNDAMENTAL
Politica externă a României-rezultat al
abordării consensuale în plan intern
– trebuie să fie coerentă, predictibilă
și bazată pe trei piloni fundamentali:
substanțierea rolului României în cadrul
Uniunii Europene, întărirea profilului
României în NATO și consolidarea
Parteneriatului Strategic cu SUA.

III.
ANGAJAMENTELE
PSD

III. ANGAJAMENTELE PSD

1

2

3

Puternică dimensiune
economică a politicii externe;
atragerea de investiții străine,
promovarea exporturilor
cu înalt nivel de valoare
adăugată și crearea de locuri
de muncă.

Aderarea României la OCDE
până-n 2022- obiectiv
strategic;

Adâncirea și extinderea
Parteneriatului Strategic
bilateral cu SUA:

câștigarea unei noi președinții
a OSCE în 2022.

permanentizarea relațiilor
între cele două Parlamente
și Guverne, după modelul
adoptat în cazul Poloniei.

4

5

Extinderea tematică a
triunghiului de la Weimar
(Germania-Franța-Polonia) cu
România

Înființarea unui nou format
de concertare pe axa Latină
a Uniunii Europene (Franța,
Italia, Spania, Portugalia,
România).

eliminarea vizelor pentru
cetățenii români-obiectiv
concret dar și simbol al
respectului ce trebuie
acordat țării noastre și
cetățenilor săi

III. ANGAJAMENTELE PSD

6

7

8

”Reinventarea”
Parteneriatului Strategic
România - Marea Britanie în
zona economică, științifică,
academică și de cercetare.
Marea Britanie rămâne un
partener strategic crucial
pentru România și NATO.

Resuscitarea fostului (azi
abandonat) Coridor IX
european și susținerea
finanțării proiectelor de
infrastructuri rutiere, feroviare,
energetice și de mobilitate
militară pe întregul flanc estic
al NATO.

Parteneriatul special
fundamentat pe identitatea
națională comună cu
Republica Moldova,
politica de bună vecinătate,
cooperarea regională
consolidată și pragmatică

9

10

Răspunsuri în timp real la
provocările, transformările dar
și la oportunitățile relevate de
consecințele complexe ale
pandemiei COVID

Multilateralismul și fundamentul dreptului internațional,
pentru relațiile internaționale, rămân obiective esențiale
pentru România, într-o societate mai puțin predictibilă pe fondul
incertitudinilor globale.

IV.
DIPLOMAȚIA
RELANSĂRII
O politică externă în pas cu lumea în
schimbare

IV. DIPLOMAȚIA RELANSĂRII

Linii directoare

Asigurarea unei vecinătăți
stabile, sigure și prospere

Susținerea procesului
de extindere ulterioară
a Uniunii Europene instrument de succes al
UE care a adus stabilitate,
democrație și prosperitate
în regiune

Sprijinirea Parteneriatului
transatlantic cu Statele
Unite - cheia de securitate a
continentului

Predictibilitea politicii externe
în ceea ce privește obiectivele
cheie

Aprofundarea și dezvoltarea parteneriatelor strategice ale
României, în acele domenii de actualitate pe agenda europeană, cu
accent pe relansarea economică și Pactul Ecologic European
Obiectivul central al noii Comisii Europene - transformarea Europei
în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050,
prezentarea celui mai ambițios pachet de măsuri - Pactul Ecologic
European, și respectiv amploarea investițiilor previzionate în acest
scop, de 1 trilion de euro, sunt elementele care indică importanța fără
precedent acordată eforturilor de stopare a fenomenului încălzirii
globale și a schimbărilor climatice subsecvente

V.
UE ȘI NATO
Axe majore ale acțiunii diplomației
românești - surse de prosperitate,
securitate și stabilitate

V. UE ȘI NATO

1

UE = PROSPERITATE
Relansarea
Economică
Europeană ca Tren
al Ieșirii din Criză

Relansarea economică
europeană – prioritatea nr 1
pentru România
Guvernul PSD își va asuma
un rol mai dinamic în
discuțiile privind relansarea
proiectului european, reflecția
privind viitorul Europei și
solidaritatea UE; va acorda
atenție prioritară analizei
privind noile reconfigurări din
spațiul european și în raport
cu instituțiile europene, din
perspectiva UE post-criză și UE
post-Brexit

V. UE ȘI NATO

Aderarea la zona Euro - devine un obiectiv fundamental date
fiind avantajele apartenenței la zona euro (acces la programe de
relansare, împrumuturi la dobânzi mici).

1

UE = PROSPERITATE
Alte dosare
importante

Aderarea la Spațiul Schengen - rămâne un obiectiv valabil.
România va lua în considerare un calendar realist și în
conformitate cu interesele sale economice și sociale.
MCV – demersuri reînnoite de finalizare a mecanismului, pe baza
progreselor înregistrate, precum și prin participarea României la
noul mecanism general european de evaluare privind statul de
drept, care trebuie să elimine discriminarea aplicată României și
Bulgariei față de celelalte membre UE.
Mecanismul Financiar Multianual - continuarea demersurilor
energice pentru obținerea alocărilor pentru politicile comune
agricolă și de coeziune, dar și a celor aferente pachetului de
redresare.
Green Deal - ca vehicul predilect pentru reformarea și relansarea
proiectului european. Interesul României este de a corela resursele
dedicate tranziției verzi cu cele alocate relansării post-criză.

V. UE ȘI NATO

1

UE = PROSPERITATE
Alte dosare
importante

Drepturile omului/valorile democratice - România are nevoie
de un profil mai activ de promotor al drepturilor omului și valorilor
democratice.
Circulația forței de muncă - România poate pleda în favoarea
unui sistem în care statul angajator să acorde lucrătorilor detașați
și sezonieri garanții pentru situații de criză și pentru repatriere
în cazuri de forță majoră. România trebuie să obțină beneficii
politice în relația cu statele gazdă, îndeosebi cele europene.
Extinderea UE și raporturile cu statele din Parteneriatul Estic

V. UE ȘI NATO

Obiectiv: consolidarea securității României prin NATO dar și prin
girarea progresului european în domeniul apărării.

2

NATO = SECURITATE

România are nevoie de o consolidare a flancului estic al Alianței
dar și de o politică de securitate pentru o reală armonizare a
parteneriatul strategic cu SUA cu proiectele de apărare europeană,
în conlucrare cu Franța și Germania.

V. UE ȘI NATO

3

PARTENERIATUL
STRATEGIC CU
STATELE UNITE
ALE AMERICII
= SECURITATE,
DEMOCRAȚIE,
PROGRES
ECONOMIC ȘI
SOCIAL

România trebuie să susțină consecvent, în orice context, mai ales la
nivel european, încurajarea reangajării SUA în plan internațional și
importanța vitală a parteneriatului transatlantic.
Atenție prioritară pentru:
consolidarea cooperării bilaterale în plan politic,
intensificarea cooperării în plan militar, inclusiv în ceea ce privește creșterea
prezenței efectivelor militare americane pe teritoriul României;
dezvoltarea cooperării pe linia securității energetice și a securității
cibernetice;
modernizarea programelor de energie nucleară civilă;
întărirea dimensiunii economice și de investiții;
dezvoltarea cooperării în domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și cultură și
educație; includerea României în programul Visa Waiver.

O atenție sporită va trebui acordată promovării Inițiativei celor Trei Mări
atât ca modalitate de angajare strategică a SUA în Europa Centrală și de
Est, cât și pentru implementarea proiectelor regionale de interconectare
cu relevanță strategică pentru România care ar urma să fie finanțate în
acest cadru.

V. UE ȘI NATO

4

REGIUNE =
INFLUENȚĂ

O politică regională
mai activă, în primul
rând față de Republica
Moldova, dar și față
de celelalte state
vecine. România este
un actor strategic care
garantează siguranța
granițelor externe
ale UE, iar statele
vecine sunt nu doar
parteneri de dialog, ci
și de proiecte concrete
de infrastructură
regională și
europeană, menite să
le aducă mai aproape
de UE.

V. UE ȘI NATO

5

STRATEGIE
GLOBALĂ = SUCCES

Lansarea unui proces de regândire a diplomației economice cu
perspective pe termen scurt, mediu și lung.
În 2020, trei din cele cinci economii de top ale lumii vin din Asia: China,
Japonia, India. România are nevoie de o regândire sistemică a
dinamicii globale de putere și a transferului global de prosperitate
către lumea în dezvoltare și piețele emergente.
În paralel cu diversificarea către țări ale G20, nu trebuie ignorată
aprofundarea relațiilor cu actorii majori din G7, precum Marea Britanie,
dincolo de Brexit.

V. UE ȘI NATO

6

REȚELE + IMAGINE =
REUȘITĂ

Rețelele multilaterale și imaginea contează într-o lume caracterizată
de concurență acerbă iar România trebuie să investească strategic în
prieteniile globale și să regândească serios imaginea ei europeană și
globală.
E necesară creșterea profilului României în interiorul UE și a rețelelor de
prietenie în Uniune, în regiune, precum și în țările și continentele care
țintesc o relație privilegiată cu UE.

VI.
DIPLOMAȚIE
DIGITALĂ

VI. DIPLOMAȚIE DIGITALĂ

Criza sanitară a
accentuat procesele
de digitalizare la
nivel diplomatic,
al comunicării
internaționale, al
negocierilor, de
utilizare a inteligenței
artificiale, întrun proces de
intensificare a
dialogului, a cooperării
internaționale și a
evitării izolaționismului.

La nivel tehnologic, vor continua investițiile pentru garantarea
unui cadru de dialog diplomatic confidențial, sigur, pe baza unor
sisteme unitare.

La nivel național, este necesară elaborarea unui set de reguli
normative și măsuri care să permită accesul diplomației române la
aceste procese în derulare. În acest sens, se impun:
Elaborarea unei Strategii diplomatice digitale în consultare cu actorii relevanți
la nivel administrativ, precum și cu inițiativele europene.
Lansarea unui proces de investiții de capital uman, de resurse tehnologice și
noi capacități administrative care să susțină o amplă reformă de digitalizare.

VII.
ASISTENȚA
PENTRU
DEZVOLTARE
România va continua să sprijine
eforturile de coordonare ale ONU
și UE privind răspunsul global la
efectele pandemiei de COVID-19, în
scopul creșterii rezilienței sistemelor
de sănătate și al atenuării efectelor
socio-economice în statele sărace,
vulnerabile, cu venituri mici și medii.

VIII.
DIPLOMAȚIA
CULTURALĂ
Priorități:
• promovarea limbii, culturii și civilizației
românești în rândul diasporei române;
• susținerea demersurilor de deschidere a noi
lectorate de limba română în universitățile din
străinătate;
• cartografierea nevoilor cultural-educative
ale minorităților românești din statele vecine;
protejarea patrimoniului și expresiilor culturale
specifice;
• dezvoltarea cooperării transfrontaliere
în domeniul cultural-educativ și sprijinirea
promovării patrimoniului comun la nivelul
UNESCO.
Un moment important - participarea României
la expoziția mondială Expo 2020 Dubai, care
urmează să se desfășoare în intervalul 1
octombrie 2021 - 31 martie 2022, în Emiratele
Arabe Unite.

IX.
CREȘTEREA
CAPACITĂȚII
CONSULARE.
DIGITALIZARE
CONSULARĂ
Redimensionarea și modernizarea rețelei
consulare – un imperativ reclamat de
gestionarea problemelor comunității românești
din afara granițelor, prin oferirea de servicii,
asistență și protecție consulară de calitate.
Pandemia a relevat necesitatea consolidării
capacității de reacție la crize, iar prioritățile
vizează digitalizarea serviciilor consulare și
facilitarea accesului la acestea.
Reprofesionalizarea Corpului Diplomatic
și Consular al României prin proceduri de
selecție, formare și evaluare ferite de ingerințe
politice

X.
PANDEMIA
DE COVID-19
ȘI POLITICA
EXTERNĂ
Înainte de a fi mai bine, va fi mai rău!

X. PANDEMIA DE COVID-19
ȘI POLITICA EXTERNĂ
1
Efecte

3

A reconfirmat importanța
principiilor solidarității,
convergenței și coeziunii
între statele membre,
precum și importanța
aprofundării U.E., în domenii
precum sănătatea,
gestionarea crizelor.

Criza pandemică - „accelerator
geopolitic” care a exacerbat
tendințe cunoscute: mai
puțin leadership, mai
puțină cooperare, mai puțin
multilateralism și mai mult
antagonism.

4

A devenit evidentă amploarea
interdependențelor dintre
statele membre (resurse,
forță de muncă, transport,
echipamente medicale, lanțuri
de aprovizionare), precum
și importanța reducerii
dependenței de terți.

2

A reconfirmat importanța
consolidării și eficientizării
sistemului multilateral și a
extinderii alianțelor; necesitatea
protejării ordinii internaționale
bazate pe reguli; importanța
reafirmării valorilor democrației
și ale economiei de piață;
necesitatea întăririi rezilienței
la nivel statal și al organizațiilor
internaționale.

5

A crescut gradul de
impredictibilitate în vecinătatea
UE și NATO, în paralel cu
campanii de dezinformare și
amenințări hibride.

X. PANDEMIA DE COVID-19
ȘI POLITICA EXTERNĂ

Probleme

3

Consolidarea rezilienței

1

2

4

5

Sistemele naționale nu sunt
suficiente pentru o gestiune
durabilă și eficientă a unor crize de
amploare. Continuă să fie necesară
consolidarea ordinii internaționale
bazate pe reguli și îmbunătățirea
mecanismelor multilaterale de
avertizare timpurie și gestionare a
crizelor (atât la nivel ONU/UE/NATO)

Necesitatea consolidării
parteneriatelor între actorii care
împărtășesc același sistem de
valori

A reconfirmat importanța consolidării
și eficientizării sistemului multilateral
și a extinderii alianțelor; necesitatea
protejării ordinii internaționale
bazate pe reguli; importanța
reafirmării valorilor democrației și
ale economiei de piață; necesitatea
întăririi rezilienței la nivel statal și al
organizațiilor internaționale.

Consolidarea capacității de reacție
la criză atât a statelor, cât și la nivel
european și internațional.

X. PANDEMIA DE COVID-19
ȘI POLITICA EXTERNĂ

Propuneri de
acțiune

3

Susținerea puternică a tuturor
proiectelor și inițiativelor
care accelerează relansarea
economică europeană

1

2

4

5

Aprofundarea și consolidarea
Parteneriatului Strategic cu
Statele Unite ale Americii pe toate
dimensiunile sale

Susținerea intereselor lucrătorilor
români din UE în privința liberei
circulații a forței de muncă dar și a
garanțiilor în situații de criză.

Substanțierea rolului României în
cadrul construcțiilor politice și a
structurilor de securitate din care
face parte, inclusiv necesitatea de a
întări prezența și autoritatea NATO pe
flancul estic și în zona Mării Negre.

Continuarea activă a eforturilor de
promovare și susținere a parcursului
european al Republicii Moldova

X. PANDEMIA DE COVID-19
ȘI POLITICA EXTERNĂ
6

7

8

9

Susținerea implicării României
în proiectele de transformare
democratică din vecinătatea
României, atât în Balcanii de Vest,
dar mai ales în Vecinătatea Estică

Propuneri de
acțiune

Recâștigarea influenței pe
care România a avut-o pe piețe
tradiționale, cum ar fi statele din
Orientul Mijlociu, Caucaz și Africa
de Nord.

Întărirea dimensiunii economice
a politicii externe prin promovarea
intereselor și proiectelor companiilor și
consorțiilor românești

Sprijinirea românilor aflați în funcții
cheie în instituțiile și organizațiile
importante; suport pentru promovare,
atât la nivel european, cât și la nivel
global

X. PANDEMIA DE COVID-19
ȘI POLITICA EXTERNĂ

Propuneri de
acțiune

10

11

12

13

Întărirea dimensiunii parlamentară a politicii
externe, prin promovarea unor acțiuni
comune cu forurile legislative din Statele Unite
ale Americii, Franța, Germania, Marea Britanie
sau Olanda pentru a consolida rolul strategic
crucial pe care România îl joacă în regiune și
pentru a promova proiecte strategice, cum ar
fi aderarea României la Spațiul Schengen.

Înființarea, în marile capitale și centre
economice ale lumii a unei rețele - Casa
României - care să înglobeze oferta economică,
culturală și turistică a României, astăzi
fărâmițată între ICR, reprezentanțele comerciale
sau de turism. PSD va sprijini prezența în Casa
României și a reprezentanțelor municipiilor
si județelor/regiunilor de dezvoltare pentru
personalizarea ofertei la nivel sub-național.

Promovarea unui brand de
țară, după modelul unor state
nordice și baltice, care să
atragă investițiile străine și
care să poziționeze România
ca vector de influență în
Europa și în regiune

Întărirea profilului internațional
al României, bazat pe o viziune
strategică a acțiunii diplomatice
si adaptat evoluțiilor post
pandemiei de COVID-19, cu
păstrarea orientărilor majore,
care să conducă la realizarea
unei strategii de politică externă
2021-2030.
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