GUVERNUL NICOLAE-IONEL CIUCĂ
PROGRAMUL DE GUVERNARE 2021-2024 AL COALIȚIEI PENTRU
REZILIENȚĂ, DEZVOLTARE ȘI PROSPERITATE
BILANȚ 6 LUNI DE GUVERNARE
Programul de Guvernare 2021-2024 al Coaliției pentru reziliență, dezvoltare și
prosperitate a fost elaborat în scopul de a construi o societate coezivă, care să
beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea
inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la
promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți.
În primele 6 luni de guvernare, am demarat acțiuni concrete pentru realizarea
obiectivelor din Programul de Guvernare. Pas cu pas, ne apropiem de atingerea
rezultatelor propuse, multe dintre acestea fiind cu succes obținute prin eforturile
Guvernului pe care îl conduc și ale Ministerelor, ce au lucrat intens în ultimele luni
pentru nu irosi șansele unice în istorie pe care România le are în acest moment
pentru dezvoltare și modernizare.
Astăzi, după 6 luni de guvernare, avem cea mai mare creștere economică din Uniunea
Europeană și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea României.
România este o țară sigură, cu cele mai puternice garanții de securitate, care se
dovedesc cu atât mai importante cu cât la granița noastră invazia militară rusă a
generat un război devastator.
Această siguranță de care ne bucurăm în acest moment, în care criza generată de
războiul ilegal și neprovocat purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei este în plină
desfășurare, ne este conferită de apartenența la NATO și UE, dar mai ales de
Parteneriatul strategic cu SUA, oferind României protecția teritoriului, a economiei și
mai ales a cetățenilor.
În această perioadă dificilă pentru România, în care avem suprapuse criza sanitară,
criza energetică și conflictul militar de la granița țării noastre, Guvernul pe care îl
conduc a oferit românilor pachetele de măsuri ce au menirea de a face posibilă atât
continuarea investițiilor cât și protejarea celor vulnerabili, afectați de creșterile de
prețuri.
”Sprijin pentru România” este mecanismul ce oferă Guvernului instrumentele de
lucru pentru a face față noilor efecte ale crizei generate de creșterea prețurilor.
Milioane de români aflați în zona categoriilor vulnerabile beneficiază de o bună parte
din cele 17,3 miliarde de lei din acest pachet, inclusiv prin intermediul voucherelor
pentru alimente și produse de bază.
Mai mult de jumătate din această sumă a fost alocată măsurilor economice, care să
permită antreprenorilor susținerea activităților, întrucât dezvoltarea economică a
României depinde de evoluția mediului de afaceri.

Cetățeanul este în centrul programului nostru guvernamental, iar pentru ca noi să
menținem siguranța și dezvoltarea acestei țări folosim toate resursele pe care le
putem accesa.
La acest moment, trebuie să continuăm investițiile, iar cele 96 de miliarde de euro,
bani europeni din programele operaționale și din PNRR reprezintă resursa esențială
pentru dezvoltarea țării. Guvernul a crescut ritmul de absorbție a fondurilor europene
cu 7% față de acum 6 luni, iar estimările de plată comunicate Comisiei Europene
acoperă deja necesarul de declarații de cheltuieli pentru anul 2022.
Extinderea rețelelor de apă și canal va fi realizată prin intermediul Programului
Național de Investiții „Anghel Saligny”, în acest scop fiind alocată de la bugetul de stat
suma de 22,5 miliarde lei. La acest moment se află în analiză 2064 cereri de finanțare
pentru propuneri de proiecte din domeniile alimentării cu apă și canalizare.
Nu în ultimul rând, în primele șase luni Guvernul a gestionat eficient efectele
pandemiei COVID 19, a consolidat resursele sistemului sanitar prin menținerea celor
2.000 de specialiști încadrați în perioada crizei sanitare și a pregătit implementarea
unor investiții semnificative în sistemul medical.
Acestea fiind spuse, vă asigur că atingerea obiectivelor din Programul de Guvernare
2021-2024 va continua să fie urmărită cu determinare și eficiență de Guvernul pe care
îl conduc și de către Ministere.

Nicolae-Ionel Ciucă
Prim-Ministrul României,
Președintele Partidului Național Liberal
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Adoptarea legii offshore privind stabilirea unui nou regim fiscal pentru
perimetrele offshore de gaze naturale și de mare adâncime, în vederea
deblocării investițiilor din Marea Neagra și Caragele Buzău.
Elaborarea și adoptarea cadrului legislativ pentru plafonarea și
compensarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.
Modificarea legislației de achiziții în vederea deblocării investițiilor în curs din
domeniul energetic
Stabilirea cadrului primar pentru alocarea a peste 13 mld Euro în vederea
investițiilor din domeniul energetic
Elaborarea și trimiterea în avizare interministerială a Strategiei Naționale
Energetice a României
Nuclearelectrica: Acord de sprijin pentru acordarea de garanții de stat pentru
proiectul de investiții pentru Reactoarele 3&4 și stabilirea amplasamentelor
pentru Proiect SMR
Romgaz a semnat achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and
Production Romania Limited în proiectul Neptun Deep.
OUG privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat
pentru restructurarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- S.A.
Investiții din PNRR
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate instalării de
noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de
energie eoliană și solară (Buget: 595 mil. Euro);
Schema de susținere pentru proiecte integrate de producție hidrogen verde
și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice (Buget:149,5 mil)
Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în capacități de
producție flexibile și eficiente de energie electrică și termică (CHP), pe gaz, în
termoficare urbană, pregătite pentru atingerea unei decarbonări profunde
(Buget: 390 mil. Euro: 300+30 % supractr);
Schema de stimulare a eficienței energetice în industrie (Buget: 64 mil. Euro).
Transelectrica – proiecte strategice de 475.510.339 Euro fără Tva, din care din
Fondul de Modernizare 393.674.931,94 Euro
Complexul Energetic Oltenia - proiecte strategice de 1.512.063.009 Euro fără
Tva, din care din Fondul de Modernizare 890.192.063 Euro
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Romgaz:
Proiectul Caragele: S-au forat 2 sonde de explorare 2021-2022, urmează să se
mai foreze încă o sondă de explorare în zona de mare adâncime în cursul
acestui an.
Proiect Boteni (proiect nou onshore-dezvoltare): s-au forat 2 sonde de
explorare-evaluare în 2021, urmează ca pentru faza de dezvoltare să se realizeze
instalațiile tehnologice de suprafață pentru sonde.
Hidroelectrica:
Finalizare studiu de fezabilitate, procedura in curs de contractare pentru Parcul
fotovoltaic Tudor Vladimirescu și pentru parcul fotovoltaic flotant 10 ha situat
pe luciul acumulării Ipotești, jud Olt.
Elaborare SF pentru parcul fotovoltaic și hidrogen verde (Hidoliza) din Mândra.
Schemă de ajutor de stat multianuală pentru realizarea și modernizarea
rețelei de distribuție energie electrică, cu o valoare totală de 1.1 miliarde euro,
beneficiari fiind operatorii de distribuție energie electrică.

Guvernul a crescut ritmul de absorbție a fondurilor europene cu 7% față de acum 6
luni. Estimările de plată comunicate Comisiei Europene acoperă deja necesarul de
declarații de cheltuieli pentru anul 2022, evitându-se astfel dezangajarea de fonduri
europene. Au fost elaborate și inițiate măsuri cu finanțare europeană
nerambursabilă pentru categoriile sociale dezavantajate și scheme de granturi
pentru companiile afectate de criza prețurilor incluse în programul ”Sprijin pentru
România”. Un alt rezultat important este operaționalizarea Planului Național de
Redresare și Reziliență și crearea cadrului instituțional și financiar de implementare
a proiectelor. Au fost făcuți și pași importanți în direcția abordării integrate,
descentralizate și debirocratizate în gestionarea fondurilor europene.
●

Rata de absorbție a fondurilor europene aferente exercițiului financiar
2014—2020. a ajuns la 61%, o creștere de 7 puncte procentuale în primele 6
luni de guvernare.
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în 2022 am înregistrat un progres de 913 noi contracte de finanțare semnate cu
beneficiarii, de 555 milioane euro
Pentru perioada de programare 2021-2027, am transmis versiunea oficială a
Acordului de Parteneriat către Comisia Europeană.
Programele operaționale 2021-2027 sunt aproape finalizate și vor fi transmise
oficial Comisiei spre aprobare până la sfârșitul lunii iunie 2022
Estimăm că până la mijlocului lunii iulie, Acordul de Parteneriat, precum și
un PO național și un PO regional vor fi deja aprobate de Comisie
A fost operaționalizat Mecanismul de Redresare și Reziliență și creat cadrul
instituțional și financiar de implementare a proiectelor care sunt parte din
PNRR
Sunt demarate toate procedurile interne în vederea transmiterii primei cereri
de plată în valoare de 2,944 miliarde euro
A fost reglementată organizarea, funcționarea, componența, atribuțiile și
procedura de lucru a Comitetului de monitorizare a Planului Național de
Redresare și Reziliență
A fost adoptat OUG 64/2022 care ajută peste 7.000 de proiecte să beneficieze
de mecanisme de decontare din fonduri europene a valorilor rezultate din
creșterea prețurilor: proiectele de infrastructură de transport, proiectele de
rețele de apă și canalizare, proiectele de deșeuri și proiectele cu finanțare din
Programul Operațional Regional. Măsura vine ca urmare a crizei globale a
creșterii masive a prețurilor la materiale de construcții.
A fost înființat Departamentul pentru evaluare integrată şi monitorizarea
programelor finanţate din fonduri publice şi europene, care monitorizează și
evaluează stadiul implementării proiectelor de investiții
Descentralizarea fondurilor Europene
A continuat reglementarea rolului ADR-urilor care vor prelua rol de Autorități
de Management pentru noile Programe Operaționale, susținându-se, astfel,
demersurile privind descentralizarea POR
Guvernul a aprobat și transmis Comisiei Europene, Programul Operațional
Regional Vest 2021-2027. Negocierile vor fi purtate de-acum direct între
Agenția de Dezvoltare Regională Vest și Comisia Europeană. Regiunea Vest va
decide independent asupra investițiilor europene.
Urmează și aprobarea celorlalte Programe Operaționale Regionale și
transmiterea acestora la Comisia Europeană.
În programul „Sprijin pentru România”, voucherele de 50 euro pentru
populația vulnerabilă - 2,5 milioane de beneficiari - au sursă de finanțare de la
bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile, din cadrul
Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de
programare 2021-2027 și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.
Sprijin pentru companiile afectate de criza prețurilor
au fost semnat contractele de finanțare cu ministerele Antreprenoriatului si
Turismului și al Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza cărora, cele două
ministere vor acorda ajutoare de stat sub forma de microgranturi si granturi
pentru capital de lucru.

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●
●

Optimizarea instituțiilor MAI, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și
societății
Strategia de consolidare și dezvoltare a Departamentului pentru Situații de
Urgență 2023 – 2027 (procesul de finalizare a proiectului este in desfășurare).
Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului
Continuarea abordării axată pe apropierea de comunitate, pregătirea
antiinfracţională a cetăţenilor şi perfecţionarea sistemului de ordine şi
siguranţă publică, prin utilizarea unui sistem de management al resurselor,
bazat pe analiza informaţiilor şi maparea incidentelor.
Continuarea dezvoltării cooperării internaționale în domeniul afacerilor
interne
A fost semnat Protocolul Adițional la Acordul PCC SEE privind schimbul
automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea
vehiculelor.
Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MAI, pentru
impunerea respectării legii
Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență. A fost
continuată procedura de ocupare a 1.400 posturi de soldat profesionist,
activitățile specifice aflându-se în desfășurare.
Gestionarea provocărilor migraţioniste şi securităţii frontierelor. A fost elaborat
Planul de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea migrației
ilegale a străinilor şi traficului de migranți pe teritoriul României în 2022.
Creșterea siguranței rutiere. Au fost încheiate 52 de programe parteneriale și
s-a participat la 812 ore de educație rutieră în școli.
Continuarea implementării concepției privind recrutarea, formarea și
evoluția profesională a personalului MAI
Implementarea noii concepții de recrutare, formare și evoluție profesională a
personalului, adoptată pentru perioada 2021-2025. La data de 14.04.2022 a fost
promulgată Legea de aprobare a OUG23 pentru modificarea Legii nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, care stabilește faptul că programele de master
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profesional se organizează pentru pregătirea ofițerilor de poliție începând cu
anul universitar 2022 - 2023.
Accelerarea proceselor de simplificare administrativă și transformare
digitală a serviciilor publice și procedurilor interne de lucru
Transformarea digitală a unor servicii publice și activității interne a structurilor
MAI. S-au continuat activitățile specifice implementării proiectelor ”Sistem
informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă”, respectiv ”HUB-ul
de servicii al MAI”.

Elemente concrete:
●

●

●
●

În contextul crizei din Ucraina a fost operaționalizat HUB ul logistic din
Suceava (Logistical HUB) prin care, până la data de 24.05.2022, s-au efectuat 39
transporturi umanitare, constând în 193 autocamioane din Italia, Franța,
Bulgaria, Austria, România, Slovenia, Cipru și Grecia.
În scopul prevenirii situațiilor de urgență la unitățile de învățământ, în perioada
ianuarie - februarie 2022 au fost executate 440 controale de prevenire la unități
de învățământ preuniversitar, fiind constatate 2.497 deficiențe, pentru care au
fost aplicate 1.890 sancțiuni contravenționale.
Au fost executate 334 de exerciții de evacuare/ intervenție și 560 de instruiri la
care au participat 30.855 persoane.
Au fost derulate 789 de programe/proiecte/campanii pentru prevenirea
violenței în unitățile de învățământ și 649 de activități informativ-preventive de
prevenire a agresiunilor de natură sexuală.

Obiectivele aferente pachetului social pentru educație sunt realizate prin
programele naționale vizând elevii din grupurile cu risc ridicat: Pachetul ”Sprijin
pentru România”, Programul național de protecție socială Bani de liceu, Programul
Euro 200, Programul Bursa profesională, Bursele de ajutor social, Transportul elevilor,
Rechizite școlare, Acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe
suport electronic.
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În februarie 2022, Guvernul României a alocat 66,8 mil. lei, pentru finanțarea
Programul Masa Caldă, pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de
învățământ preuniversitar de stat, pentru semestrul al II-lea al anului școlar
2021-2022.
S-a finalizat selecția celor 1415 școli ce vor primi granturi de până la 198.000
euro fiecare, în cadrul primei runde a Schemei de granturi a Programului
național pentru reducerea abandonului școlar.
”Școală pentru toți”– program care promovează măsuri integrate de
prevenire și reducere a abandonului școlar. Până la 31 martie 2022, 25.010 de
copii, 141.689 de elevi și 10.648 de tineri/adulți au beneficiat de sprijin.
Până la începutul lunii aprilie 2022, a fost realizată infrastructura WiFi,
operațională în aprox. 4.350 de școli din totalul celor 4.500 vizate de
Platformă națională integrată - Wireless Campus, în valoare totală de 36,67
milioane
Se află în curs de elaborare Pachetul legislativ Educație (Legea Învățământului
Preuniversitar, Statutul Personalului Didactic, Legea Învățământului
Universitar), care va implementa măsurile prevăzute de Proiectul România
Educată. Proiectul Pachetului legislativ va fi prezentat Guvernului în luna iunie
2022.
Sunt în derulare proiecte de construcție a 30 de cămine studențești, în 15
orașe centre universitare, dintre care 12 obiective sunt contractate și se află in
diverse stadii de implementare, iar lucrările pentru 3 obiective sunt în faza de
achiziție.
A fost realizat Caietul de sarcini și s-au lansat licitațiile de manuale Școlare în
limbile minorităților naționale pentru clasele I-VIII, neelaborate în anii trecuți.

Garantarea independenței justiției, a creșterii calității și eficienței acesteia:
A fost desființată SIIJ în luna februarie 2022, așa cum s-a angajat Guvernul
prin programul de guvernare și așa cum a solicitat Comisia Europeană prin
rapoartele MCV, inclusiv prin luarea în considerare a Hotărârii CJUE din 18 mai
2021. Această lege a fost avizată pozitiv de CSM și declarată constituțională în
unanimitate de Curtea Constituțională a României, în urma unei obiecții de
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neconstituționalitate. Este una dintre măsurile esențiale care trebuiau
dispuse, în absența căreia nu se poate discuta despre ridicarea MCV
pentru România.
A fost adoptată HG nr. 436/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar 2022-2025 (SDSJ) şi a planului de acţiune aferent acesteia.
A fost pus în dezbatere publică și avizare interministerială proiectul de lege
pentru modificarea și completarea Legii pentru înființarea, organizarea și
funcționarea
Agenției
Naționale
de
Administrare
a
Bunurilor
Indisponibilizate (ANABI).
Proiectele privind modificarea Codurilor penal și de procedură penală,
respectiv proiectele privind legile justiției au fost trimise Comisiei
Europene.
● Proiectele privind modificarea Codurilor penal și de procedură penală
sunt discutate între MJ și Comisia Europeană, urmează să fie promovate
în Guvern pentru aprobare în această sesiune parlamentară
● Proiectele de modificare a legilor justiției sunt discutate între MJ și
Comisia Europeană, vor fi supuse aprobării Guvernului și vor fi transmise
Parlamentului în această sesiune parlamentară
Intensificarea luptei anticorupție
A fost adoptată HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale
anticorupţie 2021-2025. Este un jalon îndeplinit din PNRR și un obiectiv care
susține recomandările formulate în cadrul rapoartelor MCV.
A fost transmis Comisei Europene raportul privind ocuparea schemei de
procurori a DNA, măsură care vizează obiectivul de a asigura o rată de ocupare
de 85% din posturile de procuror din cadrul DNA.
A fost finalizată o procedură de selecție a doi procurori EPPO și o nouă
procedură de selecție a fost demarată cu termen depunere dosare în 1.06.2022.
Infrastructura sistemului judiciar
Au fost luate măsuri pentru digitalizarea serviciului public de justiție și pentru
un acces mai ușor la instanțele judecătorești din partea justițiabililor.
Au fost demarate investiții din bugetul de stat în infrastructura instanțelor
judecătorești, obiectivele de investiții semnificative fiind în diverse stadii.
Au fost continuate investițiile pentru crearea, extinderea și modernizarea
spațiilor de detenție în conformitate cu standardele CEDO.

●

●

●
●

●

Au fost redactate și lansate în dezbatere publică trei proiecte importante de
legislație:
„Legea
interoperabilității”,
OUG
pentru„Operaționalizarea
cloud-ului guvernamental” și, în contextul războiului de agresiune al Rusiei,
„Legea privind interzicerea unor programe software rusești în autoritățile și
instituțiile publice din România”.
„Legea
interoperabilității”
promovează
interoperabilitatea
dintre
administrația publică locală centrală și locală și facilitează accesul instituțiilor
private la datele deținute de instituții publice și viceversa, cu asigurarea
securității și confidențialității schimburilor de date
Cloud-ul guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în
transformarea digitală a României
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării a transmis Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene Raportul privind finalizarea analizei de opțiuni privind
arhitectura Cloud-ului guvernamental, cu evaluările și recomandările
aferente
A început desfășurarea Recensământul Populației și Locuințelor, primul
recensământ integral în format digital din România. Ca urmare a interesului
cetățenilor, a fost prelungit până în 27 mai termenul până la care se poate face
autorecenzarea, până în 12 mai fiind completate online peste 8,4 milioane
chestionare.

Guvernul a continuat să sprijine prin diverse scheme de ajutor sectorul privat, afectat
de pandemie, creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, dar și de războiul din
Ucraina și decalibrarea lanțurilor de aprovizionare.
I. DOMENIUL ANTREPRENORIAT
●

●

●

Finalizarea schemei de ajutor de stat HoReCa; Au fost plătiți 8288 de
beneficiari, valoarea totală a ajutorului de stat fiind de 213.999.437 lei, din care
113.697.900 lei achitați în primul trimestru al anului 2022.
Finalizare plăților restante din programul de capital de lucru pentru firmele
afectate de Covid-19. Au fost plătiți 2687 beneficiari, valoarea totală a
ajutorului de stat fiind de 538.271.125 lei (pentru restul se așteaptă depunerea
cofinanțării de către beneficiari).
Lansarea apelului 2 aferent programului de microgranturi pentru firmele
afectate de Covid-19. S-au aprobat 24989 de dosare și au fost plătite până la
acest moment 14574 de dosare în sumă de 141.061.746 lei.

II. DOMENIUL TURISM
●
●
●

●

Reintroducerea voucherelor de vacanță, îndeplinită încă din primele
săptămâni de mandat;
Reluarea activității de promovare a destinației turistice România pe piețele
externe – promovare social media, digital, online și media;
Instituirea temeiului legal primar pentru inițierea unei scheme noi de ajutor,
HoReCa2, care să vină în sprijinul operatorilor economici care au suferit
pierderi în cifrele de afaceri din 2021 comparativ cu 2019, ca urmare a
restricțiilor impuse activității lor în contextul pandemic;
OUG privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente
sezonului estival 2022

III. Domeniul comerț exterior, export și investiții străine
●

●
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Continuarea derulării Programului de Promovare a Exportului 2022 prin
participare la 67 târguri internaționale respectiv 12 misiuni economice în
străinătate;
Adoptare Memorandum pentru relocarea investițiilor străine din Ucraina;
În ultimele 6 luni din portofoliul Direcției Investiții Străine au fost
implementate 5 proiecte în domenii considerate prioritare de către statul
român conform Programului de Guvernare 2021-2024, cu un impact social ce
constă în crearea a peste 650 locuri de muncă.

