Propuneri
USR pentru
un program
de guvernare
PNRR+

Conștienți de situația critică în care se află România
Având în vedere restanțele și amânările inacceptabile de la implementarea
reformelor, înregistrate în 2021
Manifestând determinarea de a reclădi o coaliție bazată pe obiective de
politici concrete, clar asumate, și un parteneriat onest

Propunem următoarele principii pentru negocierea unui program de guvernare
care să aibă ca obiectiv pe termen scurt gestionarea crizei sanitare și pe termen
mediu o guvernare care să livreze reformele necesare pentru modernizarea
României. Guvernul PNRR+ ar trebui să aibă ca linie roșie reformele agreate în PNRR
și voința politică a partenerilor de a schimba România.
Acest document are patru părți:
1. Criza sanitară - măsuri urgente pentru gestionarea pandemiei.
2. Criza prețurilor la energie: USR propune 4 măsuri urgente și 10 politici pe
termen lung pentru reechilibrarea prețurilor la energie.
3. Restanțele Coaliței - Măsuri agreate în programul de guvernare din decembrie
2020 restante / blocate în implementare și care trebuie reluate.
4. Reforme și investiții majore cuprinse în PNRR și modalități de implementare în
viziunea USR
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Criza sanitară
Măsuri urgente pentru gestionarea pandemiei
Avem nevoie de curaj pentru a readuce epidemia sub control. Ezitările, triumfalismul gol,
militarizarea campaniei de vaccinare, lipsa de asumare în a lupta cu fake-news-urile - toate au
contribuit la un cocktail exploziv. Guvernul sprijinit de noi va trebui să repună politica publică pe
baze științifice și raționale și să aibă curajul de a sancționa refuzul de vaccinare și de a lua toate
măsurile ca cei vaccinați să revină la o stare normală a lucrurilor. Propunem mai jos măsurile de
gestionare a epidemiei, pe termen scurt și mediu:
Măsură

Descriere

Termen

Managementul pandemiei
Pe termen scurt: Obiectiv: reducerea transmiterii, reducerea presiunii pe sistemul medical
spitalicesc, asigurarea îngrijirii medicale pentru pacienții care dezvoltă forme moderate/
severe de boală.
Urgentarea solicitării
de ajutor extern prin
mecanismul european
de protectie civilă și
nu numai.

Solicitare asistență: personal medical, medicamente,
preluare pacienți ATI; task force pentru combaterea fake
news.

Plan de măsuri ferme
pentru limitarea
transmiterii

Exemple de astfel de măsuri care pot fi luate în
considerare:

Imediat

Urgentarea solicitării ajutorului - fiecare zi care trece cu
zero paturi libere în țară înseamnă sute de pacienți care
nu primesc tratament adecvat care le-ar putea salva viața.

1.

Limitarea evenimentelor sociale în spațiu public
închis în funcție de evoluția valului pandemic,
condiționat de prezentarea certificatului verde.

2.

Limitarea numărului de participanți și distanțare fizică
pentru evenimentele în spațiu deschis (pelerinaje,
evenimente sportive, culturale etc).

3.

Decalarea anului școlar: vacanță 2 săptămâni, cu
prelungirea școlii în lunile de vară și decalarea cu
2 săptămâni a examenelor de bacalaureat și de
capacitate; revenire în format fizic în localitățile
cu incidență sub 6/mie după cele 2 săptămâni, cu
continuare online pentru restul localităților. Excepție:
învățământul preșcolar și primar, care continuă în
format fizic.

Imediat

4.

Reluarea testării în școli: testare nazală (neinvazivă),
gratuită, efectuată de personal medico-sanitar sau
cadru didactic instruit, pentru copiii și personalul
didactic și auxiliar simptomatic sau contact

5.

Închiderea barurilor și a restaurantelor la ora 22.00
la nivelul întregii țări, indiferent de rata de incidență,
pentru 30 de zile, apoi revenire în funcție de
incidență și condiționat de certificat verde pentru
angajați și clienți.

6.

Acces în spații închise neesențiale (baruri,
restaurante, săli de sport, cinema etc) doar cu
certificat verde. Acces în mall-uri în weekend doar cu
certificat verde.

Pe termen mediu și lung: Obiective: creșterea procentului populației vaccinate, asigurarea
accesului la servicii medicale pentru pacienții non-COVID
Decuplarea deciziilor
privind sănătatea
publică de factorul
politic

Grupul Tehnico-științific - cu specialiști recunoscuți în
epidemiologie, boli infecțioase, pneumologie, sănătate
publică, medicină de familie, pediatrie, vaccinologie,
științe comportamentale.

Imediat

PACT NAȚIONAL
pentru vaccinare
cu invitarea tuturor
partidelor politice,
mediului de afaceri,
societății civile și
cultelor;

Exemple de măsuri care pot fi luate în considerare:

30.11.2021

1.

Utilizarea certificatului sanitar pentru accesul la
muncă a tuturor angajaților din sistemul public și
pentru cei din sistemul privat care intră în contact
cu publicul, mergând până la suspendarea /
întreruperea contractului de muncă în caz de refuz.

2.

Implicarea societății civile în promovarea vaccinării,
prin crearea unui fond din care să fie finanțate
proiecte de promovare a vaccinării în comunitățile
cu rată redusă de vaccinare. Finanțarea se va face
transparent și vor fi monitorizați indicatorii de rezultat.

3.

Alocarea de resurse bugetare, prin SGG, pentru
utilizare de către CNCAV, în vederea finanțării
sondajelor, focus-grupurilor pentru a evalua
motivele rezistenței la vaccinare; campanii naționale
de promovare a vaccinării adaptate la rezultatele
obținute din cercetările sociologice, finanțarea unui
taskforce pentru combaterea fake-news; traininguri
cu medicii de familie și medicii specialiști. Implicarea
liderilor de opinie populari (influenceri, artiști) în
acest efort - Politicienii nu sunt convingători, stop
implicării politice în campanie.

4.

Sancțiuni pentru medicii care răspândesc în spațiul
public mesaje antivaccinare: suspendarea dreptului
de liberă practică minimum 6 luni / până la finalizarea
stării de alertă și amendă 10.000 de lei pentru
fiecare mesaj/intervenție în spațiul public.

5.

Plan de ridicare a restricțiilor de acces și circulație
strict condiționat de rata de vaccinare a populației
eligibile într-o comunitate, pe lângă rata de incidență

6.

Eliminarea indemnizatiei pentru concediu de
carantină pentru persoanele nevaccinate

Asigurarea accesului
Menținerea funcționării mixte, introducerea tarifului / caz COVID, oprirea
pacienților nonplății /cheltuială efectivă, stabilirea unui calendar săptămânal cu spitalele
COVID la tratament:
care preiau pacienții non-COVID cu urgențe specifice.
menținerea
funcționării spitalelor
în format mixt, pentru
a asigura accesul
pacienților non-COVID
la îngrijire medicală
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Criza prețurilor la energie:
USR propune 4 măsuri urgente și 10 politici pe termen
lung pentru reechilibrarea prețurilor la energie.
Ne aflăm într-un context european al creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, care afectează
consumatorii și economia românească. Pe de-o parte, politicile climatice europene au dus la
dublarea prețului certificatelor de carbon comparativ cu începutul acestui an, lucru care se reflectă
în prețul energiei electrice la consumator. De cealaltă parte, producția autohtonă de gaze naturale a
tot scăzut din cauza lipsei de investiții generate de haosul și instabilitatea legislativă.

I. Măsuri pe termen scurt
1.

TVA de la 19% la 5% pentru energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii casnici
și non-casnici pe o perioadă de 6 luni

O parte din prețul energiei electrice este compusă din taxele indirecte pe care le ia statul: accize
și TVA. Pentru a veni în sprijinul consumatorilor casnici, dar și în sprijinul mediului de afaceri
românesc, propunem ca statul să ia mai puțin din prețul energiei electrice. Propunem reducerea
temporară a cotei de TVA de la 19% la 5%. Astfel, prețul pe care îl vor plăti consumatorii pentru
energie electrică va scădea cu ~12% pe perioada sezonului rece (01.11.2021 - 31.03.2022).
2.

Subvenții temporare pentru CET-uri

În sprijinul producătorilor de agent termic și în vederea asigurării suportabilității la plată a materiei
prime, respectiv a gazului natural, propunem o subvenție acordată primăriilor cu sisteme de
încălzire centralizate, pe perioada sezonului rece. Este o redistribuție de la localitățile fără sisteme
de încălzire centralizată către localitățile cu sisteme de încălzire centralizată. Având în vedere costul
cu materia primă, prețul gigacaloriei va fi imposibil de suportat în integralitate de către primării.
Subvențiile pe termen limitat se vor baza pe costul aprobat de ANRE pentru gigacalorie aferent
fiecărui CET și vor reprezenta 50% din creșterea înregistrată comparativ cu anul 2020.
3.

Credit fiscal pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creșterea facturii la energie
și gaze naturale

Pentru a reduce impactul pe care explozia prețului la energie electrică și gaze naturale îl are asupra
mediului privat, propunem ca jumătate din creșterea facturilor pentru acestea să fie acordată
întreprinderilor sub formă de credit fiscal. Astfel, companiile vor avea posibilitatea să deducă din
impozitele datorate (pe profit sau pe cifra de afaceri) 50% din creșterea înregistrată la utilități pe o
perioadă de 6 luni.
4.

Exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic

Această măsură va reduce factura consumatorului final cu aproximativ 5% suplimentar față de
compensarea aprobată prin OUG 118/2021 și reducerea de TVA de la 19% la 5%.

II. Măsuri pe termen lung
1.

Accesarea celor peste 10 miliarde de euro din Fondul de Modernizare, bani europeni, de
investit în noi capacități de producție disponibili pentru România. Nici până acum, Ministerul
Energiei nu a realizat cadrul în baza căruia companiile pot depune proiecte pentru a primi
finanțare. Mai grav, statul român a ratat o primă sesiune de finanțare pe Fondul de Modernizare.
Vorbim de peste 10 miliarde de euro, o sumă considerabilă, de investit în noi capacități de
producție, adică echivalentul PNDL 3.

2.

Decăpușarea companiilor de stat din energie. Consiliile de administrație din companiile din
energie sunt numite pe baze politice și nu pe bază de competență. Trebuie aplicat exemplul
de bune practici aplicat în ultimele luni de miniștrii USR la Transporturi și Economie și pentru
companiile din energie.

3.

Permiterea contractelor bilaterale pe termen lung pentru a debloca investițiile în noi
capacități de producție.

4.

Eliminarea monopolului OPCOM de pe piața bursieră de tranzacționare a energiei electrice.

5.

Reformarea Complexului Energetic Oltenia, principalul producător de energie electrică pe
bază de cărbune.

6.

Finalizarea centralei pe gaz de la Iernut de către Romgaz. O restanță gravă care ar fi putut
astăzi crește oferta de energie electrică în România cu efect pozitiv asupra pieței.

7.

Eliminarea birocrației privind utilizarea terenurilor agricole pentru construcția de noi proiecte
de energie verde.

8.

Deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de gaze de mare adâncime din Marea
Neagră. Nici până acum Ministerul Energiei nu a venit cu un proiect de modificare a legii
offshore.

9. Deblocarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” și stimularea românilor să devină
prosumatori.
10. Construirea cadrului administrativ și legislativ pentru investițiile în proiecte eoliene offshore
în Marea Neagră.
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Restanțele Coaliției
Măsuri agreate în programul de guvernare
din decembrie 2020 dar restante / blocate în
implementare și care trebuie reluate
În ceea ce privește restanțele sau amânările din programul de guvernare agreat în decembrie
2020, tabelul de mai jos reprezintă poziția de negociere a USR pentru restanțele înregistrate
în 2020, cele care au contribuit la declanșarea crizei din coaliție. În plus față de măsurile de
politici publice pe care le-am agreat în decembrie 2020 și nu au fost realizate sau au fost blocate de
către celelalte partide din coaliție, un nou protocol de guvernare va trebui să includă o structură
formalizată a coaliției pe următoarele linii:
1.

Instituirea unui cadru formal de mediere, compus din 4 reprezentanți ai fiecărui partid.

2.

Deciziile se iau prin consens, mecanism formal de urmărire a deciziilor din coaliție în relație cu
guvernul și cu majoritatea parlamentară

3.

Temele unde nu există acord în cadrul guvernului / majorității parlamentare, vor fi mediate în
ședința formală a Coaliției. Ordinea de zi a Parlamentului, a ședințelor de guvern (privind temele
din programul de guvernare) și procesul interministerial de avizare (unde există blocaje sau
neînțelegeri) vor face cu precădere obiectul medierii din Coaliție.

Restanțele Coaliției pe care le vom propune în noul program de guvernare:

Măsură

Detalii minimale / Termen de îndeplinire

Desfiinţarea Secţiei pentru SIIJ urmează a fi desființată prin adoptarea proiectului de lege
Investigarea Infracţiunilor L76/2021 aflat în Senat. După desființare, dosarele urmează să
din Justiţie
fie repartizate unităților de parchet competente după materie
astfel: dosarele de corupție să fie anchetate de către DNA, cele
de criminalitate organizată să fie anchetate de către DIICOT, iar
restul să fie anchetate de către parchetul de pe lângă ICCJ sau
parchetele de pe lângă curțile de apel competente.
Termen: Noiembrie 2021
Promovarea celor trei legi
ale Justiției

Cu respectarea obligațiilor noastre care decurg din rapoartele
MCV, GRECO, avizele Comisiei de la Veneţia şi Mecanismul Stat de
Drept, la care se adaugă jurisprudenţa recentă a Curţii Europene
a Drepturilor Omului. Proiectele de lege urmează a fi transmise
Comisiei de la Veneția în vederea obținerii unui aviz de care să se
țină cont în procesul de legiferare.
Numirea procurorilor de rang înalt. Procedura de numire a
procurorilor de rang înalt trebuie modificată în sensul stabilirii unui
mecanism de numire transparent și echilibrat.

Este vizată creşterea rolului secției pentru procurori din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul acestei proceduri, în
conformitate cu recomandările GRECO. În acest sens, evaluarea
făcută de către secția pentru procurori din cadrul CSM ar trebui să
aibă fie obligatorie (eliminatorie) atunci când avizul/raportul este
unul negativ.
Reorganizarea Inspecției Judiciare în 2 inspecții judiciare distincte
– una pentru judecători și una pentru procurori, astfel încât să fie
oferite garanţii sporite de independenţă şi imparţialitate. Recrutarea
inspectorilor și promovarea în funcții de conducere se realizează pe
criterii meritocratice.
Reforma Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul căreia să
se modifice modalitatea de alegere a membrilor CSM păstrânduse alegerea pe niveluri, dar cu participarea la vot a tuturor
judecătorilor și procurorilor.
Trecerea unei părți a poliţiei judiciare în subordinea parchetelor
(cca 1.000 de polițiști, etapizat, câte 300/an) inclusiv din punct
de vedere administrativ, astfel încât această măsură să sprijine
activitatea de cercetare penală a parchetelor. Recrutarea urmează a
fi făcută de către parchete.
Promovarea la ÎCCJ se va realiza numai pe bază de concurs,
pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor
profesionale, inclusiv prin susținerea unei probe scrise.
Termen: trimiterea legilor în parlament până la sfârșitul lunii
noiembrie 2021. Adoptarea până la sfârșitul anului 2022
DNA-ul pădurilor.

Anchetarea infracțiunilor grave de mediu urmează să fie anchetate
de către DNA, scop în care se va reașeza competența DNA și i se
vor aloca toate resursele necesare.
Termen: trimiterea legii în Parlament până la sfârșitul anului
2021. Adoptare până în iulie 2022

Fără penali în funcţii
publice.

Ne angajăm ferm să punem acest proiect în aplicare. Avem în
vedere votarea textului susţinut de un milion de cetăţeni şi în Senat,
după care urmează organizarea referendumului de schimbare
a Constituţiei în primele trei luni după încetarea pandemiei de
COVID-19.

Politică de personal
coerentă

Guvernul va susține ocuparea posturilor vacante din magistratură
și creșterea numărului de grefieri cu cel puțin 200 de grefieri/an
până la atingerea unui raport personal auxiliar/judecător de 1,5.

Reducerea impozitării
muncii

Prețurile la energie electrică și gaz nu sunt singurele care au
explodat. În același timp, statul desfășoară o politică antimuncă
prin supraimpozitarea salariilor. Povara fiscală pe salariile mici este
în România printre cele mai mari din Europa. De aceea avem cea
mai ridicată rată de sărăcie în muncă din toată Europa. Munca la
negru sau la gri a prins o amploare semnificativă tocmai din cauza
acestei politici greșite.

Propunem implementarea programului de guvernare cu un sector
pilot în care să fie aplicat principiul zero taxe pe salariul minim.
Alternativ, să scutim primii 300 de lei din salariile tuturor românilor
de taxele actuale pe muncă și un calendar predictibil pentru a
ajunge până la nivelul unui salariu minim.
Termen: ianuarie 2022
Alegeri locale pentru
primari în două tururi

Termen: Martie 2023

Creșterea numărului de
parlamentari de Diaspora
Deblocarea legii privind
Adoptarea în parlament a modificărilor la Legea offshore, până
explorarea gazelor
cel târziu la finalul anului 2021, care să stimuleze începerea
offshore din Marea Neagră exploatărilor de gaze din Marea Neagră.
Decembrie 2021
Redevențele din exploatarea gazelor din Marea Neagră vor fi
folosite pentru echilibrarea pensiilor românilor prin Pilonul 2, astfel:
fondurile de Pilon 2 vor investi cel puțin 50% din aceste venituri
în infrastructura energetică și proiecte de producere a energiei
electrice cu emisii reduse de carbon care să contribuie la creșterea
ofertei de energie în piață la prețuri decente pentru consumator.
Iunie 2022
Garanția pentru ambalaje
trebuie aplicată corect,
eficient și cuprinzător

Completarea şi corectarea HG-ului 1074/2021 adoptat de Guvern,
care nu include responsabilități clare pentru producători. Sistemul
trebuie să includă un sistem de recuperare extins asupra tuturor
tipurilor de ambalaje care pot fi recuperate ca atare de la cetățeni.
Ianuarie 2022

Implementarea efectivă a
programului UE „Garanția
pentru un viitor mai bun al
copiilor”.

Adoptarea Planului de Acțiuni privind Garanția pentru Copii.
Martie 2022
Raportarea lunară în cadrul Coaliției a stadiului implementării
Planului de Acțiune de către Coordonatorul Național al Garanției
pentru Copii, numit conform Recomandării Consiliului UE din 14
iulie 2021
Trimestrial
Obiectiv: Scoaterea din risc de sărăcie / excluziune socială a
minimum 700.000 de copii (cca. 50% dintre 1,38 milioane estimați
în România în 2020) în orizontul anului 2030.

Fondul pentru democrație România încă nu a cheltuit toți banii din Fondul de 100 milioane
și dezvoltare în Republica de euro programați în 2010. Acești bani trebuie programați
Moldova
în conexiune cu fondurile destinate de UE pentru susținerea
reformelor din Republica Moldova și trebuie uniți cu fondurile
agenției RoAid (care va fi reformată rapid).
Termen: martie 2022

Fonduri pentru fermele de Aplicarea prevederii din programul de guvernare la scrierea
familie care se asociază
Programului Național Strategic (fonduri pentru dezvoltare rurală)
Termen: La realizarea PND (probabil 2023)
Listarea companiilor
de stat și inchiderea
companiilor care
genereaza pierderi și au
datorii semnificative

Listare de pachete de acțiuni la: Loteria Română, IAR, Salrom și
SNAM.
Suplimentar față de angajamentele din PNRR referitoare la
companii de stat (listare 15% Hidroelectrica), numiri profesioniste la
companiile de stat.
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Reforme și investiții majore
cuprinse în PNRR și modalități de implementare în
viziunea USR
PNRR înseamnă un pachet complet de finanțare pentru reforme, iar implementarea sa este
prioritatea de bază a unui guvern din care vom face parte. PNRR include 64 de reforme și 107 linii
de finanțare. Acestea sunt împărți în tranșe semestriale și pot fi urmărite prin 507 jaloane (pentru
reforme: ex: legi, HG, strategii) și ținte (livrabile concrete, tangibile: ex: kilometri autostradă, mii Ha
pădure plantată, zeci de mii de mp reabilitați energetic etc).
Viitorul guvern va da un HG de rectificare a componenței Comitetului Interministerial de
Monitorizare, repunând MIPE în rolul de secretariat (în locul SGG, eronat legiferat recent de guvern,
contrar angajamentului din PNRR). Direcția PNRR din MIPE trebuie urgent operaționalizată prin
lansarea de concursuri pentru ocuparea posturilor. De asemenea, este urgentă realizarea sistemului
informaic dedicat PNRR, de către MIPE.
Reformele din PNRR sunt descrise schematic, cu borne minimale care trebuie îndeplinite în
text, pentru ca România să respecte fiecare jalon din text. Multe detalii rămân a fi decise de către
guvernul și parlamentul României. Reproducem mai jos principalele reforme, adăugând unele
soluții pe care USR le va propune în procesul de legiferare.
Măsuri-cheie din PNRR
Reforma pensiilor speciale

Detalii minimale / Termen de îndeplinire
Măsură prevăzută în PNRR: „Legislație privind va revizui pensiile
speciale pentru a le alinia la principiul contributivității”.
USR propune în plus clarificarea faptului că nu vor exista
categorii profesionale exceptare de la acest principiu: toate
pensiile speciale vor fi acoperite de această schimbare.
Termen: 2022

Anularea pensiilor speciale
pentru primari

Termen: decembrie 2021

Reforma pensiilor

Se va realiza printr-un nou cadru legislativ pentru a asigura
sustenabilitatea fiscală în contextul îmbătrânirii populației, pentru
a corecta inegalitățile, a asigura sustenabilitatea și previzibilitatea
sistemului de pensii și a respecta principiul contributivității în
ceea ce privește beneficiarii drepturilor de pensie.
USR propune ca metoda de asigurare a sustenabilității
sistemului de pensii să fie încurajarea pilonilor de investiții și
capitalizarea acestora prin transfer de active de la companii de
stat (bani din companii merg direct la români, prin fondurile
de pensii. De asemenea, introducerea sistemului pensiilor
vocaționale este o măsură conexă. Obiectivul din PNRR de a
asigura o creștere mai accelerată a pensiilor mici poate fi atins
prin introducerea unor metode alternative la creșterea punctului
de pensie (ex: a 13-a pensie, plafonată la valoarea pensiei medii).
Termen: 30 martie 2023

Management performant la
companii de stat

Actualizarea legislației, eliminarea excepțiilor de la numirea
profesionistă a managementului.
Termen: decembrie 2022
Se va crea un tablou de board de urmărire a performanței fiecărei
companii de stat, indicatori de performanță cu care va fi mandatat
managementului. Urmărirea va fi făcută de o unitate specială de la SGG.
Termen: 2023
Listarea a 15% din Hidroelectrica, identificarea altor 3 companii
din sectoarele energie sau transporturi pentru listare.

Reforma sistemului de
management și a celui
privind guvernanța în
domeniul forestier

Reforma Romsilva și a legislației privind tăierile ilegale de lemn
Asigurarea complementarității dintre legislația forestieră și
legislația privind subvențiile agricole (astfel încât cei care intră
în programul de împădurire PNRR să nu piardă subvenția).
Rezultate: 46.700 de hectare plantate noi de pădure (finanțare
de 730 milioane de euro)
Termen: 30 septembrie 2023

Reforme pentru transport
sustenabil și infrastructura
de mașini electrice.

Decarbonizarea rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul
plătește”.

Reducerea mortalității pe
șosele

Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2021-2030 obiectiv de a reducere numărului de victime rutiere până în
2050 la aproape zero. Ca țintă intermediară, România își asumă
obiectivul UE de a reduce numărul de victime (decese și răniți
grav) cu 50% din 2019 până în 2030.

Pregătirea legislației și instalarea de puncte de încărcare electrică
pentru mașini - circa 20.000 puncte prevăzute în întregul PNRR

Va include (exemple):
•

reducerea limitelor de viteză în anumite zone sau drumuri în
funcție de datele privind accidentele / analiza riscurilor și de
cele mai bune practici la nivelul UE,

•

revizuirea regulilor de circulaţie, inclusiv prioritatea pentru
utilizatorii vulnerabili;

Termen de realizare: 2022
Legislația necesară pentru
dezvoltarea cloud-ului
guvernamental

Obiectivul: a moderniza administrația publică prin
tehnologii avansate și prin axarea pe nevoile cetățenilor și
ale întreprinderilor; dezvoltarea unei arhitecturi integrate a
serviciilor digitale publice.
Termen: 30 iunie 2022

Reforma administrației
fiscale și revizuirea cadrului
fiscal:
•

Reforma ANAF prin
digitalizare

•

Revizuirea cadrului fiscal

Debirocratizarea relației
dintre stat și mediul de
afaceri

Scop: pentru a consolida sistemul fiscal și a spori veniturile
colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte
procentuale din PIB (2,5 puncte procentuale din reforma
administrației fiscale și 0,5 puncte procentuale din revizuirea
cadrului fiscal) și pentru a reduce deficitul de încasare a TVA cu
cel puțin 5 puncte procentuale, ambele în comparație cu 2019.
Termen: 31 martie 2025
Obiectiv: de a reduce sarcina administrativă pentru
întreprinderi prin simplificarea și sporirea transparenței
procedurilor reglementare pentru întreprinderi
Intrarea în vigoare a modificărilor legislative pentru
eficientizarea, simplificarea și digitalizarea completă a
procedurilor legate de mediu de afaceri - 2022
*

Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” - 2022

*

Configurarea platformelor digitale, conectate la un singur
punct electronic de contact și complet operaționale (cel puțin 7
platforme) - 2023
*

Implementarea legii venitului Obiectivul: a îmbunătăți asistența socială și de a reduce sărăcia în
minim de incluziune (VMI)
rândul persoanelor celor mai vulnerabile, reducând, în același timp,
sarcinile administrative pentru Agenția Națională de Plăți și Inspecție
Socială, pentru administrațiile publice locale și pentru beneficiari.
Termen: Actualizare lege în 2022, intrare în vigoare treptată
în anii viitori
56.700: Numărul aditional de beneficiari eligibili conform schemei
îmbunătățite (calculat pe baza estimării numărului de familii
beneficiare conform legii actualizate), în plus față de beneficiarii
eligibili actuali de venit minim garantat / alocatie de sustinere a familiei.
*

Țintă intermediară 2022
Reforma administrației și a
funcției publice

Măsuri de reformă adiacente ce merg în direcția reformei
administrative ce trebuie implementată prin PNRR:
•

Extragerea aleatorie a subiectelor de concurs folosind aplicația
ANFP. Extragerea aleatorie a membrilor comisiei de concurs

•

Obligativitate includere în testare a minim unui subiect de
sinteza/studiu de caz precum si a testelor grila.

•

Realizarea unei platforme (site) pentru publicarea
obligatorie a tuturor posturilor din sistemul public

•

Extinderea recrutării funcționarilor publici pe model
european (EPSO)

•

Folosirea în comun de către primăriile din rural a specialiștilor
(resurse umane, urbanism, achiziții, audit intern)

•

Evaluarea competențelor generale ale funcționarilor publici
de către centre de evaluare

Termen: 2023

Digitalizarea educației

Începem cu cadrul legislativ și urmărim investițiile în digitalizare:
•

Act normativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic
privind competențele digitale și modul de evaluare a
competenței digitale la examenele școlare.

•

Act normativ privind evaluarea competențelor digitale ale
elevilor

Termen: 2022
Ținte PNRR pentru digitizalire educație: dotarea a 5.200
de școli cu resurse tehnologice pentru laboratoare IT;
Operaționalizarea a cel puțin 1.100 de laboratoare SMART.
Reforma guvernanței
sistemului de învățământ
preuniversitar și
profesionalizarea
managementului școlar

În 2023, guvernul trebuie să adopte Planul de Acțiune privind
reforma guvernanței școlare. USR va insista ca acest program
să aibă o orientare cu adevărat reformistă, potrivit obiectivelor
anunțate în programul de guvernare: transferul atribuțiilor de la
inspectorate la consiliile de administrației, putere reală la nivelul
școlii, la profesori și părinți, responsabilizarea actorilor care sunt
cel mai apropiați de elevi.

Înființarea și
operaționalizarea Agenției
pentru Investiții în Sănătate
(ANDIS)

Agenția va fi responsabilă de implementarea construcției spitalelor
regionale și a altor spitale cu impact teritorial major, din subordinea
Ministerului Sănătății. De asemenea, va avea rol de reglementare
- de exemplu elaborarea de norme de instalații și mentenanță
pentru gazele medicale, norme pentru siguranța în spitale
Termen: OUG este finalizat; de aprobat până în 30.11.2021;
HGuri de funcționare: 02.2022, 04.2022

Finalizarea și aprobarea
În cadrul PNRR sunt prevăzute construcția și dotarea sau
metodologiei de prioritizare
dotarea a 25 de spitale sau corpuri noi de spitale, necesare a fi
a investitiilor in infrastructura realizate până în august 2026.
de sănătate
Lista investitiilor propuse comisiei include 49 de obiective,
dintre care vor trebui selectate 25. Selecția acestor obiective
se va face în baza unei metodologii de prioritizare, astfel încât
să ne asigurăm că banii sunt investiți acolo unde este cea
mai mare nevoie de ei. Ne asigurăm astfel că acele proiecte
care răspund cel mai bine nevoilor pacienților și nu cele
beneficiază de susținere politică vor fi finanțate prioritar.
Termen: Metodologia a fost lăsată în formă draft de către
USR, poate fi realizată până la 15.11.2021 și aprobată prin
HG/ ordin interministerial până în 15.12.2021
Metodologie de selecție/
prioritizare a cabinetelor
de medicină de familie și
a centrelor comunitare
integrate, beneficiare pentru
investiția 1

Utilizată pentru prioritizarea în funcție de gradul de acoperire
cu servicii medicale și nevoile comunităților. Ne asigurăm că
dotările merg spre comunitățile care au cea mai mare nevoie:
astfel, locuitorii din mediul rural vor avea acces la analize
medicale și investigații la cabinetul medicului de familie din
comuna în care locuiesc
Termen: 30 ianuarie 2022

Elaborarea unui nou model
de contract cadru, in
parteneriat cu CNAS

Noul Contract-cadru, dezvoltat în mod colaborativ în urma
procesului demarat, organizat și coordonat de CNAS în luna
iulie 2021, va pune în centru definirea, măsurarea și răsplătirea
performanței, atât în promovarea sănătății cât și în tratarea bolii.
Reprezentanții tuturor participanților la sistemul de sănătate
reclamă de ani buni măsura mică în care actualul model de
Contract-cadru reflectă realitatea anului 2021 și obiectivele
sistemului de sănătate. Noul contract cadru va pune accentul
pe prevenție și diagnostic precoce, pe asigurarea accesului
la servicii de sănătate și pentru locuitorii din comunități
defavorizate, pe stimularea medicinei de familie.
Termen: Noul Contract Cadru finalizat în decembrie 2021,
aplicabil în legea bugetului din 2022.

