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2016

767,4 945Produsul Intern Brut (mld. lei)

129,6 160,8Venituri totale BGC (7 luni) (mld. lei)

58,6% 65,0%Putere de cumpărare (% ) din media UE

4,8 5,7Exporturile lunare în medie (Sem. 1) (mld. euro)

4,9% 7%Creștere servicii IT (%)

37,4% 34,9%Datoria Guvernamentală (% din PIB)

2,0 2,2Investiții Străine Directe (Sem. 1) (mld. euro)

2018EVOLUȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE

175 295Înmatriculări auto (Sem. 1) (mii)

4,4 5,5Turiști străini (milioane)
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2.082 2.803Câștig salarial net în învățământ (lei)

2.609 3.519Câștig salarial net în sănătate (lei)

925 1.162Salariul minim net (lei)

871,7 1.100Punctul de pensie (lei)

4,8% 3,5%Rata șomajului (%)

4.732 4.940Efectiv salariați (mii)

30,3 40,4Cheltuieli anuale pentru Sănătate (mld. lei)

21,7 27,8Cheltuieli anuale pentru Învățământ (mld. lei)

6,6 10,4Cheltuieli anuale pentru Cultură (mld. lei)

(iulie)

(iulie)

2016 2018EVOLUȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE

2.354 2.721Câștig salarial net (lei)



PROIECTE 
STRATEGICE
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern

Termen:  septembrie 2018

FONDUL SUVERAN DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

DESCRIERE
FSDI este deţinut în întregime pe toată durata sa de 
funcţionare de către statul român.
FSDI va finanța investițiile strategice ale statului român.

Investiții în companiile de stat.
Achiziția de acțiuni la companiile de stat.
Creșterea exportului pe noi piețe.
Reindustrializarea României.
Crearea de noi locuri de muncă bine plătite.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern

Termen:  octombrie 2018

FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE (FND)

DESCRIERE
Este un vehicul de investiții financiare ce are ca obiectiv 
sprijinirea si finantarea IMM-urilor. 

BENEFICII
Utilizarea sumelor recuperate din evaziune și 
arierate pentru dezvoltarea IMM-urilor.
Agenții economici vor beneficia de surse 
de finanțare ieftine prin aportul statului în 
companiile lor.
Dezvoltarea companiilor care au proiecte 
inovative.
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ADERAREA LA ZONA EURO

Responsabil: Guvernul României
Forma: Memorandum

Termen:  decembrie 2018

DESCRIERE
Consens politic de asumare a Planului național de 
adoptare a monedei Euro.
Planul național de adoptare a monedei euro.
Raportul de fundamentare a Planului.

BENEFICII
Stabilitate macroeconomică.
Reducerea costurilor de finanțare.
Stabilitatea prețurilor.
Creșterea nivelului investițiilor autohtone și străine.
Creșterea veniturilor populației.
Creșterea exporturilor.
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STRATEGIA NAȚIONALĂ PE TERMEN LUNG „ROMÂNIA 2040”

Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  decembrie 2018

DESCRIERE
Stabilirea obiectivelor și a setului de politici publice strategice ale 
României pe termen lung.
Elaborată sub egida Parlamentului României, care va asigura 
conducerea și coordonarea întregului proces. 
Integrarea strategiei de dezvoltare durabilă 
„România 2035”.
BENEFICII
Pregătirea proiectului de strategie și fundamentarea 
acesteia.
Realizarea de scenarii de dezvoltare și armonizarea 
politicilor publice.
Integrarea contribuțiilor instituțiilor publice, a partidelor și 
organizațiilor neguvernamentale.
Definirea a șase sectoare strategice și a principalelor 
obiective ce trebuie implementate în această perioadă. 
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  decembrie 2018

ÎNFIINȚAREA „CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN STUDII ÎN SUD-ESTUL EUROPEI”

DESCRIERE
Înființarea Centrului de Excelență în Studii în sud-
estul Europei (Balcani) cu participarea țărilor din 
regiune: România, Cehia, Slovacia, Croaţia, Moldova, 
Albania, Bulgaria, Bosnia Hertegovina, Macedonia, 
Muntenegru și Ucraina.

BENEFICII
România devine Centrul Regional de 
Cercetare și Inovație.

România devine lider regional cu 
importanță economică și geostrategică.

Se vor aloca 100 de locuri anual pentru cei 
mai buni studenți din țările enumerate.

Valoarea bursei lunare va fi echivalentul a  
10.000 euro.
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  decembrie 2018

LEGILE SIGURANȚEI NAȚIONALE

DESCRIERE

OBIECTIVE

Imbunătăţirea legislaţiei pentru asigurarea 
unor servicii de informaţii în conformitate cu 
cerințele statului de drept.

Adaptarea prevederilor din legile siguranței 
naționale la nivelul celor din țările puternic 
dezvoltate în acest domeniu.
Reașezarea activității serviciilor de informații 
în matca lor constituțională.
Definirea amenințărilor la securitatea națională 
în contextul regional și global actual.
Definirea clară a atribuțiilor structurilor de 
informații
Scoaterea serviciilor de informații și a ofițerilor 
serviciilor din justiție și politică.
Înființarea Autorității Naționale de Interceptări.



PROGRAMUL 
GROWTH
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern

Termen:  septembrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „INVESTEȘTE ÎN TINE!”

DESCRIERE
Credite cu dobânda ZERO pentru populație (dobânda este 
suportată de către stat).

Creditele vor fi acordate persoanelor care sunt înscrise într-o 
formă de învățământ după cum urmează: maxim 40.000 lei pentru 
persoane între 16-26 ani și maxim 35.000 lei pentru persoane între 
26-55 ani. 
Suplimentarea creditului cu până la 20.000 lei în cazul în care 
beneficiarul se angajează pe perioada derulării acestuia.
Perioadă de grație pe timpul desfășurării cursurilor (maxm 5 ani).
Destinația creditului : sănătate, educație , cultură, sport, chirii și 
cotă parte pentru achiziția unei locuințe.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  septembrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „CONTUL DE ECONOMII JUNIOR”

DESCRIERE
Cont de economii pentru copii.

Pentru orice copil din țară sau diaspora părintele/tutorele poate 
deschide un cont JUNIOR.
Copiii beneficiază de o primă de stat anuală în valoare de 600 lei, până la 
vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie 
de minim 1.200 lei.
Câştigurile din dobanzile la acest cont nu sunt impozabile. 
Sumele existente în acest cont sunt garantate in totalitate.
Dobanda minimă este egală cu rata de politică monetară a BNR + 1pp (de 
exemplu, 2,5%+1%).
Credit garantat de stat dacă la 18 ani tânărul dorește să cumpere o 
locuință cu banii din acest cont. 

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN VIITOR”

DESCRIERE
Ajutor nerambursabil pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, 
amenajarea şi dotarea de creşe şi/sau grădiniţe.

Ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile 
eligibile (maxim 200.000 euro), pentru construcţia și 
amenajarea sau dotarea de creşe sau grădiniţe.
Posibilitatea finanţării investiţiei prin credit garantat de stat.
Ajutorul nerambursabil poate fi acordat şi prin deducerea 
investiției din impozitul pe profit.
8% din numărul de copii din grădinită/creșă va fi alocat cu 
titlu gratuit copiilor din familiile cu veniturile cele mai mici.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „INVESTIM ÎN LOCUINȚE DE SERVICIU”

DESCRIERE
Construcţia de locuințe de serviciu prin ajutor nerambursabil și 
garanții de stat pentru credite.
Ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile 
(maxim 15.000 de euro pe apartament și  maxim 7.500 euro 
pentru o cameră) pentru construcția de locuințe de serviciu.

Îmbunătăţirea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă.

Îmbunătaţirea competitivităţii producţiei prin reducerea 
costurilor cu forţa  de muncă.

Reducerea decalajelor de ocupare dintre marile oraşe 
şi localităţile rurale şi urbane mai puţin dezvoltate; 
îmbunătăţirea mobilității forţei de muncă.

Stimularea construcţiilor.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  noiembrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „CONTUL DE ECONOMII SENIOR”

DESCRIERE
Cont de economisire pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 65 de ani.

Sumele economisite de titularul contului Senior sunt deductibile la 
calculul impozitului pe venit, în limita sumei de 1.200 euro anual.
Angajatorul titularului poate contribui cu sume de bani în contul 
Senior, acestea fiind deductibile la calculul impozitului pe profit în 
limita sumei de 1.200 euro anual. 

Dobanda minimă este egală cu rata de politică monetară a BNR 
+ 1pp (de exemplu, 2,5%+1%). Sumele existente în acest cont sunt 
garantate conform legii.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  decembrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „REZIDENȚE MODERNE PENTRU VÂRSTA A III-A”

DESCRIERE
Construcția de rezidențe moderne pentru 
persoane peste 65 de ani.

BENEFICII

Ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile 
(maxim 15.000 de euro pe apartament și  maxim 7.500 euro 
pentru o cameră) pentru construcția, amenajarea și dotarea 
rezidențelor pentru persoane vârstnice.
Posibilitatea finanțării investiției prin credit garantat de stat.
Alocație bugetara de 10 ori mai mare decât în prezent, 
respectiv de 1.400 lei / lună pentru fiecare locatar.
Minim 25 m2/locatar, maxim două persoane/apartament.
Se vor asigura în integralitate cheltuielile privind cazarea, 
hrana și asistența medicală. 
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  decembrie 2018

PROGRAMUL GROWTH: „CONTUL DE INVESTIȚII BURSIERE” 

DESCRIERE
Cont special de investiții

Titularul contului poate fi orice adult care este cetăţean român și nu a 
împlinit vârsta de 65 ani.
Sumele din cont pot fi investite în: titluri de stat, obligațiuni 
(municipale sau corporative), acțiuni listate la bursă și unități de fond.
Câştigurile din investitiile înregistrate în acest cont nu sunt 
impozabile.
Sumele economisite în cont sunt deductibile la calculul impozitului 
pe venit în limita sumei de 1.200 euro anual. 

BENEFICII



INFRASTRUCTURĂ 
DE TRANSPORT
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  octombrie 2018

CANALUL DUNĂRE-BUCUREȘTI

DESCRIERE

BENEFICII

Amenajarea complexă a râurilor Argeş 
(75km) şi Dâmboviţa (30km).

Dezvoltarea economică pe termen lung a 
regiunii de sud.
Construirea a două porturi: Glina și 1 
Decembrie.
Producerea de energie electrică, irigaţii, 
protecţia împotriva  inundaţiilor, turism, 
piscicultură, ecologizare.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare 

Termen:  octombrie 2018

AUTOSTRADA SUDULUI

DESCRIERE

BENEFICII

„Autostrada Sudului” (550 km), asigură conexiunea 
între Bucureşti şi graniţele de sud cu Bulgaria (prin 
trecerea peste podul de la Calafat), respectiv 
Serbia, prin Drobeta Turnu Severin și vestul 
Europei, prin Lugoj, traversând zona 
istorică a Olteniei.  

Racordarea la reţeaua de drumuri şi zone cu 
potenţial economic încă nevalorificat.
Tranzitarea de zone turistice precum Defileul 
Dunării şi Parcul Naţional Domogled din Munţii 
Cernei, precum şi de zone de interes balnear.
Eficientizarea traficului, reducerea poluării, 
reducerea consumului de combustibil, reducerea 
timpului petrecut în trafic, creşterea siguranţei în 
transportul de călători şi mărfuri
Locuri de muncă atât pe durata lucrărilor de execuţie, cât şi 
după intrarea în operare.
Creșterea numărului de turiști și a investițiilor.
Se creează cea mai scurtă cale de transport rutier și naval între Asia și Europa de Vest
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea contractului de atribuire

Termen:  decembrie 2018

AUTOSTRADA BUCUREȘTI-BRAȘOV

DESCRIERE

BENEFICII

Operare București- Ploiești.
Construcție + operare Ploiești - Brașov.
Termen de execuție 4 ani.
100 mil. euro bonus pentru fiecare an de recepție a 
lucrării în avans.
100 mil. euro penalități pentru fiecare an de întârziere.

Conexiunea capitalei cu Transilvania prin traversarea Carpaților.
Locuri de muncă atât pe durata lucrărilor de execuţie, cât şi după intrarea în operare.
Eficientizarea traficului, reducerea poluării, reducerea consumului de combustibil, reducerea timpului, creşterea 
siguranţei în transportul de călători şi mărfuri.
Creșterea numărului de turiști și a investițiilor.
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AUTOSTRADA TÂRGU NEAMŢ – IAŞI – UNGHENI

Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare 

Termen:  decembrie 2018

DESCRIERE

BENEFICII

Conexiunea dintre centrele economice importante 
din Moldova: Târgu Neamţ, Paşcani, Târgu Frumos, 
Iaşi, Ungheni.
Distanța Iaşi - Chişinău va fi diminuată cu 
circa 25 kilometri, prin construirea unui 
pod în regim de autostradă la Ungheni.

Autostrada (100 km) face un pas important spre 
legătura Moldovei cu Transilvania şi Europa de 
Vest, reprezentând parte a conexiunii est – vest a 
României.
Plus valoare prin atragerea de investiţii şi crearea de noi 
locuri de muncă în zonele limitrofe autostrăzii.
Creșterea numărului de turiști și a investițiilor.
Leagă România de Republica Moldova.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  decembrie 2018

EXTINDEREA REȚELEI DE METROU PRIN REALIZAREA MAGISTRALEI M7

DESCRIERE

BENEFICII

Magistrala de metrou M7 Bragadiru-Șos. Alexandriei-Colentina-Voluntari (25km) - 30 trenuri, 30 statii, un terminal și un depou.

Dezvoltarea infrastructurii care leagă inelul interior 
al Bucureştiului şi cel aferent autostrăzilor
Dezvoltarea liniilor de legătură cu zonele industriale 
şi rezidenţiale.
Creşterea ariei zonei metropolitane a Bucureştiului 
prin dezvoltarea urbanistică a aşezărilor 
adiacente.
Creşterea mobilităţii populaţiei, asigurând 
acesteia un mijloc de transport rapid şi în condiţii 
de siguranţă, cât şi de confort sporit.
Descongestionarea traficului de suprafaţă, 
Reducerea cheltuielilor de întreţinere a 
carosabilului rutier
Reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi 
diminuarea poluării.
Dezvoltarea zonei de sud a Capitalei și crearea 
unei legături rapide între sudul și nordul orașului.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  decembrie 2018

LINIA FERATĂ DE MARE VITEZĂ

DESCRIERE

BENEFICII

Linia ferată de mare viteză de aproximativ 1.275 km București -Craiova/(Sofia) - Timișoara/(Belgrad) – Cluj/(Budapesta).

Reducerea timpului de legătură 
dintre capitală şi principalele 
oraşe: Timişoara – Cluj, Craiova – 
Sofia, Timişoara – Belgrad şi Cluj – 
Budapesta.

Transferul călătorilor și a 
transportului de mărfuri din rutier pe 
căile ferate. 

Servicii feroviare de calitate. 
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare 

Termen:  decembrie 2018

CONSTRUIREA AEROPORTULUI BUCUREŞTI SUD

DESCRIERE

BENEFICII

Aeroport, în zona de sud a Bucureştiului, cu cel 
puțin două terminale, atât pentru pasageri, cât şi 
pentru mărfuri pe o suprafață de minim 400 ha.

Trafic de peste 30 de milioane de 
pasageri.
Hub pentru transportul aerian de 
mărfuri.
Noi locuri de muncă pe parcursul 
lucrărilor de construcţie, dar și după 
finalizarea acestora.
Dezvoltarea economică şi socială a 
zonei de sud a capitalei.



INFRASTRUCTURĂ 
DE SĂNĂTATE
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  octombrie 2018

CLINICA MULTIFUNCȚIONALĂ „DR. CALISTRAT GROZOVICI” 
Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”

DESCRIERE

BENEFICII

Construcția unei clinici multifuncționale în cadrul Institutului de 
Boli Infecțioase „Matei Balș”

Furnizarea unui act medical superior.
Creșterea numărului de locuri de tratament pentru 
bolnavi, prin construirea a două corpuri de clădire 
cu o suprafață desfășurată de circa 51.000 m2.
Secție de urgență, unitate ambulatoriu, unități ATI, 
săli pentru consultații, imagistică, radioterapie, 
bloc operator, farmacie, camere de gardă, cabinete, 
heliport, amfiteatru și săli de cursuri pentru 
studenți, laboratoare, bloc de cercetare, săli de 
ședință, vestiare, spații pentru vizitatori, spații 
tehnice etc.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare 

Termen:  noiembrie 2018

OPERAREA DE SERVICII ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT IN SPITALE CFR

DESCRIERE

BENEFICII

Parteneriat public privat pentru
operarea a 15 unități spitalicești din
rețeaua CFR.

Investiții în dotarea și 
modernizarea spitalelor.
Reducerea birocrației.
Sisteme informatice de ultimă 
generație.
Creșterea calității actului medical.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  noiembrie 2018

SPITALUL REGIONAL TIMIŞOARA

DESCRIERE

BENEFICII

Spitalul regional va fi construit în municipiul Timişoara cu o capacitate de 400-800 paturi și va deservi o 
populaţie de aproximativ 2 milioane de locuitori.

Asigurarea unui acces facil al populației la 
servicii medicale de calitate.
Reducerea timpului de deplasare a 
pacienţilor.
Creşterea capacităţii de tratare a bolnavilor.
Crearea de noi locuri de muncă atât în cadrul 
spitalului regional, cât şi în zona comercială 
şi de agrement adiacentă.
Dotarea cu heliport și elicopter pentru 
urgențe.
Clinici de specialitate și centre de cercetare.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  decembrie 2018

BANCA NAȚIONALĂ DE SÂNGE

DESCRIERE

BENEFICII

Construirea şi operarea în parteneriat public-privat a unei bănci 
naţionale de sânge, plasmă şi celule stem şi construcţia a minim 
10 centre regionale pentru transfuzii. 

Asigurarea cantităţii necesare de sânge, 
plasmă umană şi celule stem.
Accesul pacienţilor români la transfuzii.
Asigurarea accesului populaţiei la un 
număr sporit de celule stem compatibile.
Reducerea substanţială a costurilor cu 
îngrijirea medicală.
Imbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei.



REFORME ÎN DOMENIUL 
SOCIAL
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  octombrie 2018 

LEGEA PENSIILOR PUBLICE

DESCRIERE

BENEFICII

Elimină inechitățile dintre beneficiarii 
sistemului, definește pensionarul, 
reglementează categoriile de pensii și de
reducere a vârstei de pensionare.
Creșterea accelerată a pensiilor.
Aplicarea principiului contributivității.

Punctul de pensie - 1.775 lei în 2020.
Pensia minimă - diferențiere în funcție de 
vechimea în muncă.
Pensia socială - 775 lei în 2020.
10% în plus la punctul de pensie pentru anii 
lucrați înainte de 2001.
Introducerea VPR (valoarea punctului de 
referință) din 2021, în cuantum de 75 de lei.
Valoarea punctului de referință se actualizează 
începând din anul 2022 cu inflația plus 2 puncte 
procentuale.
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PROGRAMUL „DEZVOLTARE ȘI LOCURI DE MUNCĂ BINE PLĂTITE”

Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  noiembrie 2018

DESCRIERE
Crearea de locuri de muncă în judeţele mai puţin 
dezvoltate.

Grant de 100.000 de euro pentru crearea unui loc 
de muncă bine plătit.
Susținerea financiară constă atât într-un ajutor 
nerambursabil, cât și în garantarea de către stat 
a unei părți din creditul utilizat de către firme 
pentru crearea de locuri de muncă.
Beneficiarii sunt societățile comerciale din 
județele cu șomaj ridicat.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  noiembrie 2018

CENTRE MEDICALE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

DESCRIERE

BENEFICII

Programul are ca scop susţinerea financiară a construcţiei și/sau 
modernizării de centre medicale pentru persoanele cu dizabilităţi 
şi/sau cerinte educaţionale speciale de către sectorul 
privat, atât prin ajutor nerambursabil în proporţie 
de 95% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 
200.000 euro, cât şi prin acordarea de garanţii de stat.

Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și 
a familiilor acestora.
Creșterea gradului de integrare socială a acestui 
grup vulnerabil.
Modernizarea infrastructurii socio-educaționale și a 
ofertei de servicii sociale la nivel local și regional.
Îmbunătățirea serviciilor sociale și recreative 
pentru grupul vulnerabil al persoanelor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.
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LEGEA ADOPȚIILOR

Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  decembrie 2018

DESCRIERE
Modificarea și completarea legii aflată 
în vigoare cu măsuri care să susțină și 
să stimuleze adopția internă a copiilor 
lipsiți de îngrijire părintească

Susține decizia unei familii de a adopta 
prin promovarea de noi stimulente 
financiare. 
Se acordă facilități familiei adoptatoare 
pe parcursul procedurii administrative a 
adopției.
Sunt promovate măsuri pentru declararea 
mai rapidă a adoptabilității copilului.
Procedura de evaluare și pregătire a 
adoptatorilor este flexibilizată.

BENEFICII



AGRICULTURĂ
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotârâre de Guvern

Termen:  septembrie 2018

SOCIETATEA „CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ”

DESCRIERE
Efectuează activități de preluare, prelucrare, depozitare
și comercializare a produselor agroalimentare pe piața
internă, piața comunitară cât și pe piețe terțe.

Aport în natură: Bursa de pește Tulcea și Bursa de 
cereale Corabia, 320.000 ha teren agricol.
Sprijin pentru micii producători pentru transportul și 
valorificarea produselor pe piețele interne şi externe.
Semnarea de contracte cu fermierii pentru preluarea 
producției în avans.
Plata în 15 zile de la preluarea mărfurilor.
350 milioane euro investiții în depozite și silozuri.
250 milioane euro investiții în centre de colectare.
350 milioane euro investiții în spații comerciale.

BENEFICII
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Responsabil: Ministerul Agriculturii
Forma: Apel de proiecte

Termen:  septembrie 2018

FONDURI EUROPENE: DEZVOLTAREA FERMELOR AGRICOLE

DESCRIERE

BENEFICII

Buget: 303 mil euro;
Asigură îmbunătăţirea performanţelor generale ale
exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii, 
a diversificării producţiei şi a calităţii produselor.

Valoarea proiectului de minim 100.000 euro, maxim 
2 mil euro.
Reorganizarea exploataţiilor mici şi medii şi 
transformarea acestora în exploataţii comerciale.
Respectarea standardelor comunitare aplicabile 
tuturor tipurilor de investiţii.
Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
prin procesarea produselor la nivelul fermei şi 
comercializarea directă a acestora în vederea 
creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate.
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Responsabil: Ministerul Agriculturii
Forma: Apel de proiecte

Termen:  octombrie 2018

FONDURI EUROPENE: INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AGRICOLĂ ȘI SILVICĂ

DESCRIERE

BENEFICII

Buget: 242 mil Euro.
Investiţii pentru: modernizarea infrastructurii 
secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor 
de pompare - racordarea la utilităţi; modernizarea 
bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat. 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 
100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele 
de irigații aferente stațiilor de punere sub 
presiune (SPP).
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  noiembrie 2018 

LEGEA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE

DESCRIERE

BENEFICII

Modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 în 
vederea stabilirii dreptului de preempţiune

Drept de preempţiune: coproprietarii şi rudele 
de gradul I, arendaşul, proprietarii de terenuri 
agricole vecine, tinerii fermieri, ASAS, unitățile de 
cercetare precum şi statul român, prin Agenţia 
Domeniilor Statului.

Contract de arendare încheiat şi înregistrat cu 
cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de 
vânzare.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea studiului de fundamentare

Termen:  decembrie 2018

FINALIZAREA CANALULUI MAGISTRAL SIRET – BĂRĂGAN

DESCRIERE

BENEFICII

Canalul magistral Siret – Bărăgan (190 km) din care 50 km în
Vrancea și 140 km în Buzău şi Ialomiţa.

Sisteme de irigaţii pentru o suprafață de 475 mii ha, 
din care cca. 80% fără sisteme de pompare;
Economii anuale de 35 GWh.
Reducerea importurilor de produse agricole.
Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a asociaţiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
Furnizarea de apă potabilă şi industrială pentru 
Municipiul Focşani.
Transport naval între Călimăneşti (jud. Vrancea) şi 
acumularea Dridu (jud. Ialomiţa).
Realizarea de porturi la Mărăşeşti, Focşani, Râmnicu - 
Sărat, Buzău şi Dridu.
Dezvoltarea turismului și crearea de noi locuri de muncă.



TURISM
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

EXTINDEREA COTEI REDUSE DE TVA DE 5%

DESCRIERE
Domeniile noi de aplicare a cotei de TVA de 5% sunt: 

• Cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie 
similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

• Serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor 
alcoolice altele decât berea.

• Activităţile sportive, recreative si distractive.

BENEFICII

Stimularea turismului în România.
Reducerea evaziunii fiscale în sectorul turismului.
Generarea de efecte pozitive asupra mediului de afaceri.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

ELIMINAREA REDEVENŢELOR LA  APA GEOTERMALĂ

DESCRIERE

BENEFICII

Redevențe ZERO pentru apa geotermală și apa 
minerală naturală utilizată pentru consumul 
populației la buvetele publice.

Efecte pozitive pentru sănătatea populaţiei prin 
stimularea utilizării apelor geotermale şi minerale.
Creşterea capacităţii de utilizare a staţiunilor 
balneare.
Stimularea turismului prin reducerea prețurilor în 
acest domeniu.
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  noiembrie 2018

LEGEA TURISMULUI

DESCRIERE
Stabilește liniile directoare de funcționare a 
serviciilor în domeniul turismului.

Promovează România ca destinație turistică.
Autoritățile locale vor prelua mare parte din atribuțiile 
Ministerului Turismului.
Dezvoltarea zonelor turistice ale României.
Modernizarea condițiilor de cazare și agrement. 
Creșterea numărului de turiști autohtoni și străini.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  noiembrie 2018

FONDUL DE INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA STAȚIUNILOR BALNEARE

DESCRIERE
Fondul va finanța dezvoltarea și modernizarea a 31 de stațiuni balneare: Techirghiol, Băile Tușnad, Băile Govora, 
Călimănești-Căciulata, Covasna, Băile Felix, Sovata, Turda, Singeorz Băi, Borsec, Băile Olănești, Ocna Sibiului, Geoagiu 
Băi, Mangalia, Pucioasa, Buziaș, Băile Herculane, Slănic Moldova, Amara, Slănic Prahova, Vatra Dornei, Praid, Sângeorgiu 
de Mureș, Eforie Nord, Bazna, Sărata Monteoru, Bălțătești, Moneasa, Lacul Sărat, Ocna Șugatag, Vața de Jos.
UAT-urile și societățile comerciale vor putea primi finanțări
pentru proiecte de investiții din acest fond.
Fondul se va alimenta în principal din sumele 
recuperate din insolvență.

Dezvoltarea infrastructurii de transport.
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de utilităţi 
publice din staţiunea balneară
Dezvoltarea capacităţilor de cazare.
Creşterea ocupării forţei de muncă. 
Se vor finanța proiecte de investiții de minim 1 miliard de 
euro în următorii 10 ani.

BENEFICII



FONDURI EUROPENE
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FONDURI EUROPENE - POC 
Sprijinirea inovației și a serviciilor IT&C

Responsabil: Ministerul Fondurilor Europene
Forma: Apel de proiecte

Termen:  octombrie 2018

DESCRIERE
Se asigură finanțarea pentru crearea de produse/servicii 
inovative cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de
know-how transferabil pentru alte sectoare de activitate.
Beneficiari: IMM-urile
Suma totală: 500 de milioane euro.
Valoare/proiect: între 500.000 și 3,5 milioane euro.
Finanțarea se aplică în toate regiunile din România.

Achiziții de hardware IT și comunicații.
Amenajări de centre de date.
Achiziționarea și dezvoltarea de aplicații software.
Achiziții de clădiri și/sau teren.
Cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.
Cercetare de piață (identificarea unor nișe de piață).

BENEFICII
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FONDURI EUROPENE - POR
Sisteme fotovoltaice pentru clădiri rezidențiale

Responsabil: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Forma: Apel de proiecte

Termen:  octombrie 2018

DESCRIERE
Persoanele fizice vor putea achiziționa sisteme solare 
fotovoltaice pentru locuințele rezidențiale.
Valoarea totală: 100 milioane euro.
Valoarea finanțării: 5.000 euro/proiect.
Număr total de beneficiari: 20.000 persoane fizice din regiunile 
mai puțin dezvoltate. 

Reducerea costurilor cu energia electrică pentru 
20.000 de gospodării.
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon.
Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale. 

BENEFICII
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Responsabil: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Forma: Apel de proiecte

Termen:  octombrie 2018

FONDURI EUROPENE - POR 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

DESCRIERE
Dezvoltarea capacității de producție și servicii ale IMM-urilor.
Beneficiari: IMM-urile în mediul urban și întreprinderile mici în rural.
Valoarea totală: 2 miliarde euro.
Valoarea finanțării cuprinsă între 500.000 și 5 mil. euro. 

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților 
avansate de producție și furnizare de servicii în vederea creșterii 
competitivității economiilor regionale și naționale. 

Cheltuieli eligibile pentru: amenajare teren, asigurarea utilităților, 
proiectare și asistență tehnică, consultanță, investiții în construcții 
și instalații, dotări, utilaje, echipamente tehnologice, brevete, 
licențe, mărci comerciale. 
70% grant pentru întreprinderi mici.
60% grant pentru întreprinderi mijlocii.

BENEFICII



MEDIUL DE AFACERI
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordin Președinte CNSP 

Termen:  septembrie 2018

LANSAREA PROGRAMULUI PENTRU INDUSTRIA CINEMATOGRAFICĂ

DESCRIERE
Sprijinirea culturii şi producţiei de film în 
România.

Proiecte admise pe principiul „primul venit primul servit”.

Alocare financiară nerambursabilă în cuantum de 35% din totalul 
cheltuielilor eligibile.

Alocare financiară nerambursabilă în cuantum de 10% peste alocarea 
de bază, cu condiția promovării României.

Numărul total estimat de beneficiari ai schemei: 150 de producători 
de filme.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Memorandum

Termen:  septembrie 2018

COMISIA GUVERNAMENTALĂ PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

DESCRIERE
Propune măsuri în urma analizei și evaluării 
nivelului evaziunii fiscale.
Stabileşte pentru fiecare tip de acţiune de 
control procedura de lucru.
Monitorizează rezultatele acţiunilor 
întreprinse şi informează
periodic Guvernul.
Coordonare directă la nivelul Primului 
Ministru.

Asigură cooperarea interinstituțională în ceea
ce privește combaterea evaziunii fiscale.
Reducerea evaziunii fiscale cu cel puțin 1 
miliard de euro anual.

BENEFICII
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PROGRAMUL „START-UP NATION 2018”

Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

DESCRIERE
Program pentru stimularea înființării de întreprinderi noi
și dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Alocare 200.000 de lei/firmă.

Înființarea a 10.000 de societăți comerciale.

Crearea a peste 20.000 noi locuri de muncă din categoriile 
țintă: tineri absolvenți, șomeri, etc.

Focalizarea programului pe zonele mai puțin dezvoltate.

Sprijinirea tinerilor în dezvoltarea unei afaceri proprii de 
succes.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

LEGEA LOBBY-ului

DESCRIERE
Înființarea societăților de lobby, simplificarea accesului public la
procesul de legiferare și la cel decizional.
Text de lege preluat integral din legislația în materie din Austria.

Înființează Registrul de lobby și de reprezentare a intereselor.

Legiferează profesia de lobbyst.

Crește  transparența în procesul de legiferare și în cel decizional.

Permite interacțiunea mediului de afaceri cu decidenții politici 
printr-o reglementare eficientă în acest sens.

Permite implicarea societății civile în procesul decizional, atât la 
nivel legislativ, cât și la nivel executiv.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  octombrie 2018

LEGEA SOCIETĂȚILOR CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT

DESCRIERE

BENEFICII

Eficientizarea participării statului ca acționar al companiilor 
publice.

Creșterea vizibilității eficacității şi profitabilității 
întreprinderilor la care statul își consolidează poziția de 
acționar prin introducerea indicatorilor de performanță:

• cifra de afaceri
• salarizare
• tehnologie inovativă
• profit
• export (noi piețe, noi activități)

Statul va participa cu aport de capital la constituirea 
de societăţi sau la majorarea capitalului social al celor 
existente.
Pentru prima dată, statul va putea să cumpere acțiuni și 
să-și întărească rolul economic activ.
Eliminarea barierelor birocratice din activitatea 
companiilor de stat.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  decembrie 2018

AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIŢII STRATEGICE ŞI EXPORTURI (ARISE)

DESCRIERE
Agenție pentru promovarea şi atragerea investiţiilor străine directe, 
identificarea de noi pieţe de export.

Elaborarea de strategii şi programe de promovare pentru sectoarele 
strategice.
Promovare, pe plan intern şi internaţional, a investiţiilor străine directe în 
România.
Manageri de proiect dedicați pentru investiții de peste 10 mil euro.
Experți specializați pentru investiții între 1 și 10 mil euro.
9 birouri regionale: București, Iași, Timișoara, New York, Beijing, Cairo, 
Dubai, Paris, Rio de Janeiro.

BENEFICII
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  decembrie 2018

MODERNIZAREA ANAF

DESCRIERE
Standarde de calitate privind raportarea 
situațiilor financiare și eficientizarea activității 
ANAF.
Introducerea contractelor de performanță 
pentru ANAF.
Posibilitatea vânzării creanțelor la valoarea 
nominală.

Transmiterea facturii printr-o conexiune electronica 
securizată direct către ANAF.
Creșterea gradului de satisfacție a contribuabilului față de 
serviciile oferite de ANAF.

BENEFICII



ADMINISTRAȚIE
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanţă de guvern

Termen:  octombrie 2018

SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ

DESCRIERE

BENEFICII

Documente şi corespondenţă electronică în instituţiile 
publice.

Introducerea e-mail-ului în corespondența oficială.
Arhivarea corespondenţei şi documentelor în format 
electronic.
Eliminarea avizelor obligatorii ale unor instituţii/ministere 
implicate într-un proiect de act normativ.
Simplificarea obținerii avizelor interne şi corespondenţei 
interinstituţionale.
Corespondenţele electronice dintre instituţii vor avea aceeaşi 
importanţă ca cea scrisă şi vor constitui suport pentru orice 
proiect legislativ.
Simplificarea procedurii transferului corespondenţei, 
sesizărilor de la o instituţie la alta.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Ordonanță de Guvern

Termen:  noiembrie 2018

CODUL FINANȚELOR PUBLICE LOCALE

DESCRIERE
Autorităţile locale pot elabora şi aproba strategii privind dezvoltarea
economică, socială şi de mediu, în concordanţă cu proiecţiile
bugetare locale multianuale.

100% din impozitul pe venit se transferă la bugetul 
administrației locale.
Sistem de echilibrare bazat pe asigurarea sumei minime pe 
locuitor fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Compensarea între obligațiile unității administrativ-teritoriale 
către un operator economic și plățile datorate de acesta drept 
impozite și taxe locale.
Stingerea obligațiilor debitorului prin compensarea cu darea în 
plată a unor imobile (terenuri+clădiri).

BENEFICII
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

LEGEA DESCENTRALIZĂRII ÎN DOMENIUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

DESCRIERE

BENEFICII

Măsuri de descentralizare a unor 
competenţe în domeniul tineretului 
şi sportului.

Cadrul juridic prin care se transferă 
competenţe către administraţia 
publică locală.

Reorganizarea direcţiilor judeţene 
pentru sport şi tineret, a caselor de 
cultură ale studenţilor, a cluburilor 
sportive ca instituţii subordonate 
administraţiei publice locale.

Impulsionarea investițiilor în 
infrastructura sportivă

Termen:  decembrie 2018 



ENERGIE ȘI RESURSE
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen:  decembrie 2018

LEGEA MINELOR

DESCRIERE

BENEFICII

Reglementează, în mod unitar, regimul juridic 
al valorificării resurselor minerale, proprietate 
publică a statului român, prin activități miniere, 
precum și regimul juridic al conservării, 
închiderii și redeschiderii minelor/carierelor.

Eliminarea taxelor pentru activitatea minieră.
Reducerea birocrației în activitatea de 
concesionare a resurselor minerale.
Stabilirea de noi niveluri ale redevențelor 
miniere.
Redeschiderea minelor/carierelor și/sau a unor 
părți din acestea.
Aprobarea exploatării minereurilor din 
„zăcămintele noi”.
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Responsabil: Guvernul României
Forma: Hotărâre de Guvern

Termen:  decembrie 2018

UNITĂŢILE  3 ŞI 4 CNE CERNAVODĂ

DESCRIERE

BENEFICII

Înființarea unei societăți comerciale de tip  PPP pentru construcția a 
două noi unități nucleare, fiecare cu o putere instalată de 720 MW.

Asigurarea securităţii energetice a României.
Siguranţă în aprovizionarea şi diversificarea 
surselor de energie.
Scăderea preţului energiei.
Investiţie cu emisii reduse de carbon.
Valorificarea unor resurse energetice.
Revitalizarea industriei autohtone.
Menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă.
Dezvoltarea infrastructurii, prin livrarea de 
materiale, echipamente şi servicii.
Producția a aproximativ 11 TWh pe an.
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Responsabil: Parlamentul României
Forma: Lege

Termen: decembrie 2018

LEGEA APELOR

DESCRIERE

BENEFICII

Reglementează activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare, 
concesionare, protecție a apelor îmbuteliate, apelor terapeutice, 
geotermale.

Creşterea veniturilor la bugetul general 
consolidat.
Stimularea utilizării sustenabile a resurselor 
naturale.
Protejarea izvoarelor în care resursele sunt pe 
cale de epuizare.
Dezvoltarea producției de ape minerale.
Crearea de noi locuri de muncă. 



LEGI CE URMEAZĂ A FI 
ADOPTATE ÎN URMA 

REEXAMINĂRII



Program de guvernare PSD
Plan de acțiune septembrie - decembrie 2018

71

CODUL CIVIL

LEGEA CSM

LEGEA PRIVIND STATUTUL 
JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR

CODUL PENAL

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

CODUL ADMINISTRATIV

LEGEA OFFSHORE

LEGEA GUVERNANȚEI CORPORATIVE

LEGEA DE FUNCȚIONARE A TVR

LEGI CE URMEAZĂ A FI ADOPTATE ÎN URMA REEXAMINĂRII


