Prioritățile pentru 2021-2024
1. Agricultură
• Comasarea terenurilor agricole
• Reducerea deficitului și crearea de excedent comercial:
o Dezvoltarea filierelor de produs unde România este deficitară (carne de porc – ferme
maternități sau de îngrășare: legume/fructe: colectare (asociere), depozitare, sortare,
ambalare si comercializare)
o Planul proteina: susținerea (sprijin cuplat important) culturilor de soia și lucernă care
să fie comercializată doar în țară și spațiul comunitar
o Întărirea avantajului competitiv pe cultura mare (cereale, floarea soarelui, rapiță) prin
intensificarea sistemului de irigații sau de desecare
o Crearea unor standarde de calitate specifice unei certificări speciale pentru produse care
să fie fabricate aproape exclusiv cu materii prime românești și procesate în uzine din
România
• Alte direcții de acțiune:
o Întărirea sistemului de asigurări agricole, poate chiar crearea unui fond mutual
administrat privat care să crească reziliența fermelor și să asigure un venit constant
fermierilor indiferent de condițiile climatice.
o Digitalizarea agriculturii și optimizarea folosirii de inputuri agricole.
o Dezvoltarea unor programe de formare continuă a fermierilor.
o Programe pentru tinerii fermieri care să devină convinși să trăiască în mediu rural și să
dezvolte afaceri în agricultură.

2. Antreprenoriat
•
•
•

Simplificare/debirocratizare reală, și eliminarea cerințelor exagerate pentru companii, precum
evaluarea la risc.
Consolidare fiscală pentru companiile românești.
Susținerea companiilor antreprenoriale prin introducerea unei componente mai mari de
investiții pe lângă cea de granturi – crearea de fonduri pentru early stage investment și a unora
care să poată continua susținerea companiilor care au trecut deja de prima fază și mai au nevoie
de capital pentru a se dezvolta în continuare.

3. Consumatori și Concurență
•

Consumatori
o

•

Modernizarea și clarificarea întregii legislații privind protecția consumatorilor odată cu
implementarea New Deal for Consumers. Existența multiplelor reglementări în
domeniu, dintre care unele din anii ’90 și altele transpuneri ale unor directive și
regulamente europene, face ca în prezent cadrul legislativ în materie să fie greu de
implementat pentru operatorii economici și greu de navigat pentru consumatori.
Implementarea New Deal for Consumers este o bună oportunitate de revizuire a
acestuia.

Concurență
o Modernizarea cadrului legislativ în domeniul concurenței, astfel încât România să
implementeze un cadru legislativ modern și adaptat realităților sociale și economice și,
în același timp, conform cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene în această
materie (ex. Individualizarea sancțiunilor prin raportare la produsele sau serviciile
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direct sau indirect afectate, exercitarea dreptului la aparare pe parcursul derularii
investitiei, introducerea unui hearing officer etc.).

4. Educație
•

•

•

•
•

Susținerea educației vocaționale, duale și tehnologice.
o este forma de învățământ cea mai afectată în perioada stării de urgență, dar și în
perioada următoare, deoarece elevii nu au putut efectua practica programată până la
sfârșitul anului școlar la operatorii economici desemnați.
o Numărul elevilor și profesorilor înscriși în învățământul profesional, tehnic și dual va
cunoaște o scădere semnificativă dacă promovarea acestei ramuri de învățământ nu se
va face corespunzător și dacă elevii nu vor putea beneficia în continuare de burse,
bursele fiind condiționate de participarea atât la orele de teorie, cât și la cele de practică.
Formarea cadrelor didactice în literație și pedagogie digitală, atât în formarea inițială cât și pe
parcursul vieții profesionale.
o traininguri de literație și pedagogie digitală pentru profesorii actuali și crearea unei
comunități de mentorat și coaching pentru integrarea abilităților.
o competențele digitale și de pedagogie digitală trebuie să fie integrate atât în programa
de formare inițială a profesorilor, atât în liceele pedagogice cât și în facultățile de profil.
o Implementarea unui sistem de standarde de calitate în procesul de predare, evaluare și
monitorizare a calității predării online și la distanță
o crearea unor ghiduri cu bune practici pe niveluri de învățământ și discipline - sursa de
inspirație pentru cadrele didactice pot aduce îmbunătățiri semnificative sistemului de
educație actual.
Echitate – acțiuni bazate pe respectarea drepturilor:
o Educația copiilor defavorizați economic și social.
o Educația copiilor cu dizabilități.
o Școli particulare ca parte integrantă, integrată și recunoscută a sistemului național de
învățământ.
Planuri de viitor: scenarii pentru următorii 2-3 ani, măsuri de sănătate necesare pentru
menținerea copiilor la școală.
Programe naționale de învățare remedială pentru toate ciclurile de învățământ - niciun copil
lăsat în urmă.

5. Energie
•

•
•
•

Stimularea proiectelor mari de investiții prin revizuirea legislației aferente sectorului energetic
și crearea unui cadru fiscal și de reglementare favorabil pentru investitori.
o revizuirea Legii 123/2020 inclusiv modificările deficitare aduse prin Legea 155/2020
o modificarea Legii nr. 256/2018 privind operațiunile offshore în vederea sprijinirii
începerii de noi proiecte în Marea Neagră
o alinierea legislației naționale cu cea europeană prin transpunerea și aplicarea
corespunzătoare a directivelor UE privind piața internă de energie
Sprijinirea tranziției către un sector energetic sustenabil și cu o amprentă redusă de carbon
printr-o abordare echilibrată bazată pe rolul gazului natural drept combustibil de tranziție și
dezvoltarea energiei regenerabile și a soluțiilor de flexibilitate.
Definirea și identificarea consumatorilor vulnerabili și implementarea unui mecanism de sprijin
care să asigure acces facil la utilități și plata facturilor în contextul liberalizării piețelor de
energie.
Dezvoltarea unei politici clare în domeniul eficienței energetice.

6. Fiscalitate
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•

•

•
•

Menținerea sistemului cotei unice, fără creșteri de taxe și impozite sau introducerea de
taxe/impozite noi
o Cota unică de impozitare reprezintă de mulți ani unul dintre pilonii de bază ai sistemului
de impozitare din România, un sistem simplu, facil de înțeles și aplicat de către
contribuabili și care încurajează conformarea voluntară a contribuabililor onești.
o Pentru a restabili echilibrul bugetar, soluția nu trebuie să fie introducerea de taxe și
impozite noi, sau creșterea celor existente, ci creșterea gradului de colectare concomitent
cu reducerea/eliminarea economiei informale.
Modernizarea și digitalizarea ANAF, creșterea gradului de colectare, reducerea
economiei informale. Beneficii:
o Costuri de administrare și de raportare mai reduse și mai multă transparență;
o Un grad ridicat de predictibilitate în relația cu mediul de afaceri și mai mult timp de
alocare a resurselor în direcția combaterii evaziunii fiscale și a contribuabililor cu risc
fiscal mare;
o Creșterea gradului de conformare voluntară și eficientizarea inspecțiilor fiscale.
Adoptarea proiectelor de modificare a Codului fiscal și Codului de procedură fiscală
aflate la Camera Deputaților care vor moderniza legislația fiscală inclusiv prin
introducerea consolidării fiscale pentru companii
Operaționalizarea facilităților fiscale pentru activități de cercetare-dezvoltare
o Este necesară clarificarea cât mai rapidă a cadrului legislativ aferent, astfel încât
facilitățile fiscale existente să poată fi aplicate în practică, inclusiv
o funcționarea Registrului experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare-inovare, care să
valideze eligibilitatea activităților desfășurate și/sau
o un sistem operațional de soluții fiscale individuale anticipate, care să ofere certitudine
contribuabililor că impozitele plătite sunt corecte și nu există un risc inerent de ajustare
retroactivă de către autorități.

7. Fonduri Europene
•

•
•

Adecvarea mecanismelor de alocare și corelarea resurselor între (1) RRF (Facilitatea pentru
Redresare si Rezilienta), (2) MFF (Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 și 2021-2027), cu
luarea în considerare a oportunităților oferite de (3) Invest EU, având în vedere:
o scopurile diferite: coeziune, redresare economică și reziliență
o (1) natura finanțării – rambursabilă sau nerambursabilă, (2) nevoia de finanțare:
sectorul public și sectorul privat, (3) analiza sectoarelor care necesită sprijin financiar
și pot beneficia de aceste resurse.
o strategiile asumate la nivel național, obiectivele de dezvoltare, indicatorii și termenele
limită, în concordanță cu direcțiile strategice asumate la nivel european.
Concentrarea resurselor europene spre acțiuni de redresare, respectiv în mod echilibrat spre
susținerea consumului și menținerea lanțurilor economice (finanțarea companiilor, mai ales
prin furnizarea de capital de lucru, pentru investitii, recapitalizare).
Înființarea de urgență a unei bănci de dezvoltare a României, o condiție esențială pentru
accesarea pachetelor financiare de sprijin existente și propuse la nivelul instituțiilor europene,
în scopul acoperirii necesităților specifice României.

8. IT&C
•
•
•

Solutii.gov.ro - O platformă de soluții alimentată de datele guvernului și ale sectorului privat
Digital First - o politică publică a digitalizării ca element de bază pentru transformarea digitală
a administrației publice
Transformarea digitală pentru asigurarea sustenabilității unor domenii cheie cum ar fi educația
(prin dezvoltarea unei infrastructuri care să permită învățământul online accesibil oriunde în
țară), sănătate (telemedicină), interacțiunea cu autoritățile publice (e-governance), etc.
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•

Alocarea fondurilor europene cu prioritate pentru digitalizare (Planul Național de Relansare și
Reziliență și Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare), în special pentru proiecte de digitalizare a serviciilor publice, de interconectare a
bazelor de date și de dezvoltare ale infrastructurii de servicii de internet de mare viteză

9. Infrastructură
•
•
•

Revizuirea legilor achizițiilor publice pentru eliminarea metodelor de contestare abuzive.
Asigurarea capacității instituționale, profesionalizarea și acordarea de independență
profesională corpului de experți tehnici din Ministerul Transporturilor, Compania Națională de
Drumuri și Compania Naționala de Investiții.
Sistem integrat de dirijare, monitorizare și control al traficului (unificat cale ferată &rutier)
care ar permite analiza unor noi oportunități de proiecte de infrastructură și ar conduce la
optimizarea traficului și la deschiderea de noi huburi (rutier, cale ferată, aerian, naval)

10. Mediu
•

•
•
•

Managementul deșeurilor: Clarificarea cadrului legal referitor la sistemul managementului
deșeurilor și deblocarea problemelor practice, astfel încât implementarea sistemului să aducă
efectele dorite, adică atingerea țintelor de colectare separata, de deviere de la depozitare si de
reciclare.
Reevaluarea sancțiunilor cu privire la viza anuală a autorizației de mediu:
Accelerarea absorbției fondurilor UE pentru proiecte în zona protecției mediului ca fiind unul
dintre domeniile prioritare pentru exercițiul financiar 2021-2027 stabilite la nivelul UE
(Greener, carbon free Europe)
Schimbări climatice/Pactul Verde - Participarea activă a autorităților române la discuțiile
purtate la nivel european referitoare la schimbările climatice cu implicarea sectorului de afaceri

11. Piața muncii
•
•
•
•

O legislație echilibrata a dialogului social
Exceptarea de la obligativitatea acordării de zile libere pentru părinți în perioada pandemiei în
cazul salariaților esențiali pentru continuarea activității de producție sau dacă numărul
angajaților impactați depășește 5% din posturile de producție.
Digitalizare și flexibilizare în privința legislației muncii
Continuarea acordării măsurilor de sprijin pentru mediul de afaceri în contextul continuării
crizei generate de pandemie, (șomaj tehnic, kurzarbeit, sprijin pentru relansare activitate etc).

12. Servicii financiare
•

•

Îmbunătățirea colaborării dintre autorități și sectorul financiar-bancar în vederea susținerii
economiei în contextul efectelor negative ale pandemiei CoVid-19 și evitarea adoptării unor
măsuri legislative care afectează industria financiară prin limitarea libertății comerțului, a
prețului sau intervenția directă în relațiile contractuale dintre business şi consumatori (de ex.
pachetul legislativ Zamfir)
Anularea sau limitarea efectelor negative ale legii privind unele măsuri pentru protejarea
intereselor naționale în activitatea economică

13. Sănătate
•

Finanțarea sustenabilă a priorităților din sistemul de sănătate:
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Dezvoltarea unui plan de investiții pe termen lung pentru sectorul de sănătate.
Stabilirea unui cadru pentru finanțarea sistemului de sănătate prin dezvoltarea
asigurărilor private/volutare de sănătate.
Deblocarea accesului la medicamente și tehnologii:
o Reformarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din
România.
o Implementarea schemelor de acces facilitat (Managed Entry Agreements).
Îmbunătățirea infrastructurii și a forței de muncă în sănătate:
o Inversarea piramidei serviciilor medicale.
o Dezvoltarea unei strategii pentru îngrijirea vârstnicilor care să adreseze nevoile crescânde
ale acestora.
o Implementarea unui exercițiu comprehensiv de Planificare Strategică a Forței de Muncă
pentru profesioniștii din domeniul sănătății.
Prioritizarea politicilor în domeniul prevenției:
o Consolidarea politicilor de vaccinare.
o Promovarea unui stil de viață sănătos.
o Accelerarea programelor de screening în oncologie.
o Dezvoltarea programului național de diabet.
o
o

•

•

•

14. Turism
•

•

•

Susținerea sectorului turism printr-o politică fiscală care să permită sustenabilitatea afacerilor
din turism în condiții de operare în criza pandemică și post criză:
o Ajutor de stat acordat operatorilor din turism în 2021 pentru a compensa parțial
pierderile înregistrate în 2020;
o Menținerea cotelor actuale de TVA din turism și implementarea cotei reduse de 5% pe
întreg lanțul de distribuție – inclusiv pentru regimul marjei agenției de turism;
o Menținerea sistemului de vouchere de vacanță pentru următorii 2 ani;
o Stimularea incomingului pentru creșterea numărului de turiști străini prin acordarea
unei prime de incoming, respectiv deducerea din impozitul pe profit a unei sume pe zi
pentru fiecare turist străin adus în România;
o Stimularea investițiilor în turism prin reducerea taxelor pe proprietate în primii 3 ani
de la deschidere;
o Legiferarea bacșisului ca formă de scoatere la lumină a părții subterane din plata forței
de muncă din turism;
Promovarea României și a destinațiilor din România prin Organizațiile de Management al
destinației constituite la nivel local, regional și național în sistem PPP.
o Buget de promovare multianual al României ca destinație turistică, de la minimum 50
milioane de euro pe an, pentru a putea susține campanii de promovare multianuale pe
piețele externe;
Educația forței de muncă din turism are nevoie de o altă abordare care să stimuleze învățământul
vocațional și care să stimuleze antreprenorii și angajații care se implică în formare profesională
continua.

5

