
 

 

  

ECONOMIE 
CAPITOLUL 



SINTEZĂ 
 

 Eliminăm CAS pentru tineri, concentrăm facilitățile pe 

muncă, desființăm pensiile speciale. 

 

 

 Stimulăm direct angajatorii care își califică angajații 

pentru salarii mai mari. 

 

 

 Încurajăm prelucrarea superioară a resurselor 

naturale în România pentru a permite joburi mai bine 

plătite. 

 

 

 Concentrăm investițiile în infrastructură și 

introducem regula utilizării deficitului public numai 

pentru investiții productive. 

 

 

 Prioritizăm investițiilor publice în zonele slab 

dezvoltate va permite intrarea mai rapidă în Zona 

Euro. 

  



VIZIUNE 
În prezent, deși am beneficiat de o creștere mondială 

sănătoasă, economia României suferă 

Întreprinderile românești nu își mai 

găsesc forța de muncă necesară. Haosul 

legislativ și modul creativ de punere în 

practică a reglementărilor au dus la o 

incertitudine și birocrație excesivă. 

Diferențele de dezvoltare între regiunile 

României nu au făcut decât să se 

amplifice. 

De aceea propunem un set de soluții care 

să oprească exodul românilor și chiar să 

aducă înapoi forța de muncă tânără care 

a părăsit România. Avem nevoie de locuri 

de muncă bine plătite în România și 

investițiile publice în infrastructură 

pentru a lega regiunile istorice între ele 

prin autostrăzi. Vom elimina birocrația 

excesivă suportată de întreprinderile 

mici și mijlocii. Și vom moderniza 

infrastructura energetică a României 

pentru a permite țării noastre să devină 

un furnizor de securitate energetică 

pentru toată Europa. 

În ultimele decenii, România a 

reprezentat un teren fertil pentru 

cultivarea politicilor colectiviste 

păguboase și a corupției generalizate. În 

fiecare an au apărut noi sinecuri plătite 

din bani publici și chiar și atunci când 

clasa politică și-a dorit să ajute mediul 

antreprenorial a făcut-o prin subvenții și 

scheme de ajutor de stat țintite către cei 

care au făcut lobby pentru ele și nu prin 

reduceri fiscale sau debirocratizare 

pentru toți românii. Astfel diverse 

grupuri de interese au profitat din plin de 

acest climat pentru a se îmbogăți prin 

folosirea mijloacelor politice pe care le 

aveau la dispoziție. Puține reforme reale 

au fost implementate, iar și acelea de 

multe ori la presiunea instituțiilor 

internaționale din care România își dorea 

să facă parte. 

România are nevoie de o economie 

dinamică și nebirocratizată, capabilă să 

aducă înapoi forța de muncă care a 

părăsit-o și să creeze locuri de muncă 

bine plătite. Un alt element important al 

setului de măsuri pe care îl propunem 

pentru reducerea dezvoltării inegale 

între regiuni, sunt investiții în 

infrastructura economică, de transport și 

energetică care să lege acele regiuni de 

restul țării și de Europa. 

 



 

 

 

 

Locuri de muncă bine plătite 
 

Exodul românilor trebuie oprit. Forța de muncă tânără a 

României a plecat din țară sau își dorește să o părăsească. 

Astfel unele estimări pun la 5 milioane 

numărul de români din afara 

granițelor. În același timp, una dintre 

cele mai mari probleme pe care le-am 

identificat în rândul întreprinzătorilor 

români este lipsa de forță de muncă. 

Dorim ca acești români să se întoarcă 

în România, și știm că și ei își doresc 

acest lucru. Pentru asta nu este 

suficient elanul patriotic, ci este nevoie 

de o economie care să le ofere un 

salariu competitiv și perspective de 

viitor. 

În sistemul fiscal român impozitarea 

pe muncă este foarte ridicată. Dintr-un 

salariu, statul ia aproximativ tot atât 

cât ia și salariatul care muncește. În 

prezent, 43% din salariu se duce la stat 

și 57% la salariat. Oricine muncește 

legal în România, indiferent de salariu 

pe care îl are, plătește CAS 25% și CASS 

10%, după care impozit pe venit 10%, 

iar pe lângă acestea angajatorul mai 

are de plătit faimoasa contribuție pe 

care a adăugat-o guvernul de 2.25% 

din tot salariul brut. Această politică 

fiscală scumpește în mod artificial 

munca. Mai grav, nu permite creșterea 

salariilor pentru a atrage înapoi forța 

de muncă tânără care a părăsit 

România. De aceea ne vom concentra 

asupra reducerii poverii fiscale asupra 

muncii.  

Regândim modul de a ajutare a 

antreprenoriatului prin transformarea 

schemelor de ajutor de stat în reduceri 

ale poverii fiscale pe muncă de care să 

beneficieze toți românii.

 



1. ELIMINAREA SUPRAIMPOZITĂRII MUNCII CU NORMĂ 

PARȚIALĂ. 
Statul nu trebuie să descurajeze munca supra-impozitând-o. Dacă un român muncește 

4 ore, acesta ar trebui impozit pentru acele 4 ore și nu considerat prin lege ca fiind un 

infractor care muncește 8 ore. 

 

2. CAS PROGRESIV ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ. 
Forța de muncă tânără trebuie să rămână în România și să revină în România. De 

aceea vom reduce taxele pe muncă astfel încât CAS-ul, adică contribuția pentru pensie, 

să crească treptat în funcție de vârstă. Astfel tinerii până la vârsta de 21 de ani vor fi 

scutiți de CAS și vor începe să contribuie gradual la pensie după vârsta de 21 de ani. 

Contribuția obligatorie pentru pensii se va mări cu 5% pentru fiecare an până la cota 

standard de 25% (21 ani - 5%, 22 ani - 10%, 23 ani - 15%, 24 ani - 20%, peste 24 ani 

- 25%). O astfel de măsură ar ajuta la integrarea tinerilor pe piața muncii oficială, și 

aceștia nu ar mai trebui să mai plătească decât 10% CASS și 10% impozit pe venit. 

 

3. OBIECTIV PE TERMEN MEDIU REDUCEREA CAS LA 20%. 
Cea mai mare sursă a impozitării salariilor în România este contribuția pentru 

asigurări sociale. 

 

4. SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENITUL SALARIAȚILOR ÎN 

SECTOARELE CU EVAZIUNE FISCALĂ RIDICATĂ ȘI 

MUNCĂ LA NEGRU. 
Pentru a încuraja intrarea în legalitate a zonelor din economie unde evaziunea fiscală 

pe muncă este foarte ridicată și din care statul abia colectează. 

 

5. SCUTIRE DE IMPOZITE ȘI CONTRIBUȚII PENTRU AL 

DOILEA JOB. 
Una dintre problemele principale ale României este absența de forță de muncă. Dorim 

să încurajăm munca, cei care doresc să muncească și își aduc o contribuție 

semnificativă prin taxele plătite la locul principal de muncă, ar trebui să fie favorizați 

dacă își doresc mai mult pentru ei și familiile lor. 

 



6. SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENIT PÂNĂ LA UN SALARIU 

MINIM. 
Una din cele mai mari probleme ale impozitării muncii este impozitarea semnificativă 

a salariilor mici la limita nivelului de trai. Unul din motivele pentru care unii preferă 

să stea acasă și să primească ajutor social, este că munca necalificată este 

supraimpozitată. 

 

7. FACILITATE FISCALĂ PENTRU FIRMELE CARE 

INVESTESC ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A 

ANGAJAȚILOR. 
Firmele care investesc în formarea angajaților lor îi fac mai productivi și le pot crește 

salariile. Astfel vom reduce contribuția angajatorului atunci când cresc salariile din 

întreprinderea sa. 

8. RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A CALIFICĂRILOR 

OBȚINUTE ÎN ALTE STAT ȘI ÎN ROMÂNIA. 
Accelerarea demersurilor Autorității Naționale pentru Calificări în armonizarea cu 

European Qualifications Framework astfel încât calificările obținute în alte state ale 

Uniunii Europene să fi recunoscute automat în România. 

 

9. ELIMINAREA BIROCRAȚIEI PENTRU OBȚINEREA PRIMEI 

DE INSTALARE. 
Acordarea acesteia sub forma de facilitate fiscală, inclusiv la întoarcerea din 

străinătate. Vom încuraja în special mobilitatea către zonele în care se vor face lucrări 

de infrastructură de interes național. România este țara cu cea mai mică mobilitate 

internă a forței de muncă din UE fiind în același timp țara cu cea mai mare mobilitate 

externă din Uniune. 

  



 

 

 

Antreprenoriat fără 

birocrație
 

O economie sănătoasă este una compusă dintr-o clasă 

largă de întreprinderi mici și mijlocii.

De aceea este important să avem un 

mediu de afaceri prietenos mai ales cu 

micii întreprinzători. Din păcate, 

atitudinea statului în raport cu acești 

investitori nu a fost niciodată una 

potrivită. Birocrația, 

impredictibilitatea și prezumpția de 

vinovăție a împins întreprinderile în 

faliment, insolvență sau zone gri pe 

care nu și-le dorește nimeni, nici statul, 

nici întreprinzătorul. 

Ne dorim ca România să devină cea 

mai favorabilă țară din Uniunea 

Europeană pentru investiții și 

antreprenoriat. Asigurarea unui mediu 

antreprenorial sănătos care să 

încurajeze și să atragă investiții din 

toate zonele este esențială pentru a 

crea acea clasă de mijloc independentă 

economic care să nu reprezinte o 

potențială de masă de manevră 

electorală, ci, să poată combate prin 

vot excesele puterii politice. 

Dorim încurajarea mediului de afaceri, 

dar nu prin subvenții sau privilegii 

acordate de stat, ci prin înlăturarea 

obstacolelor birocratice. În condițiile 

în care România este codașă în toate 

clasamentele internaționale asupra 

mediului de afaceri, statul român are 

nu mai puțin de 10 scheme de 

subvenționare a antreprenoriatului pe 

care s-au cheltuit sute de milioane de 

lei în ultimii ani. Diverse grupuri de 

interese vor fi mereu interesate de a 

obține privilegii și rente din bani 

publici, trebuie, însă, să rămânem 

fermi și să realizăm că o societate 

funcțională nu poate exista dacă trăim 



cu iluzia că putem trăi pe spatele 

celorlalți. 

Este nevoie de simplificarea 

impozitării în general. Cu cât povara 

fiscală va fi mai redusă și cu cât 

birocrația fiscală va fi mai simplă, cu 

atât va fi și economia mai prosperă și 

vor fi stimulate investițiile private și 

bunăstarea tuturor românilor.

 

1. ELIMINAREA REGULILOR CARE ÎNGREUNEAZĂ 

INIȚIATIVA PRIVATĂ.  
În prezent întreprinzători români își deschid firme în afara țării tocmai pentru că este 

mai ușor, mai rapid și în întregime digital. Românii trebuie să aibă dreptul de a avea 

mai mult de o firmă în care sunt acționari unici. Experimentul TVA-Split și birocrația 

cu care venit la pachet sunt un eșec total și trebuie renunțat la el. De asemenea, vom 

face analize sectoriale a reglementărilor care descurajează unitățile de producție, 

industria și manufactura românească. De exemplu, regulile fiscale care stimulează 

firmele românești să producă în țări vecine și să importe produse finite. 

2. BIROCRAȚIA CORELATĂ CU TALIA FIRMEI.  
Firmele mici nu pot suporta costuri fixe mari asociate cu birocrația excesivă. Micii 

comercianți și micile afaceri sunt primele victime ale obligațiile împovărătoare. 

Agențiile de control nu fac față și sunt de multe ori suspectate că favorizează anumite 

firme în favoarea altora. Astfel, propunem ca sarcina birocratică pentru firme să fie 

redusă pentru firmele mici și mijlocii. Întreprinderile mici vor funcționa mai mult pe 

bază de declarație unică de conformitate pe proprie răspundere. Controalele pot 

făcute de către agențiile de resort numai la sesizarea de către clienți. În același timp 

agențiile de control vor continua activitățile de autorizare și verificare ale afacerilor 

mijlocii și mari. 

 

3. DEMATERIALIZAREA SEDIULUI SOCIAL. 
Adresa de corespondență a unei firme sau a unei PFA să poată fi o adresă electronică 

sau o adresă fizică. Eliminarea birocrației care înconjoară deschiderea și modificarea 

sediului social și considerarea acestuia ca adresă de corespondență. 

 

4. FĂRĂ CREȘTERI DE TAXE ȘI IMPOZITE. 
Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, nu le vom majora pe 

cele existente, nu vom elimina sau reduce facilități existente. Mediul de afaceri din 

România este considerat printre cele mai impredictibile și schimbătoare din Uniunea 

Europeană. Lucrul acesta a majorat puternic riscul de țară al României ceea ce a 

descurajat investițiile în România și a dus la salarii mai mici pentru români. Pentru a 

rupe acest lanț nesfârșit al surprizelor neplăcute pentru economie este nevoie de o 



perioadă mai lungă în care investitorii, mici și mari, să-și recapete încrederea în 

stabilitatea mediului fiscal din România. 

 

5. FĂRĂ INCERTITUDINE FISCALĂ. 
Combaterea incertitudinii fiscale prin modificarea codului de procedură fiscală astfel 

încât atunci când o normă fiscală este vagă, ambiguă sau neclară, ea va trebui 

interpretată în favoarea contribuabilului. Astfel vom stimula chiar parlamentul și 

administrația fiscală să își dorească norme fiscale cât mai clare. 

 

6. FĂRĂ POPRIRI ABUZIVE. 
Poprirea conturilor bancare care afectează dreptul de proprietate să se poată face 

numai prin decizie judecătorească. ANAF să poată solicita poprirea conturilor unei 

persoane, dar să nu poată bloca conturile fără o decizie judecătorească. 

 

7. FĂRĂ DOSARE ȘI COZI LA GHIȘEE. 
Toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic. Dacă instituția 

emitentă nu are un sistem electronic dedicat în care ele să poată fi încărcate, atunci să 

fie implicită comunicarea prin poștă electronică. 

 

8. IMPLEMENTAREA LEGII HOLDINGURILOR. 
Îndelung discutată și așteptată de oamenii de afaceri și de antreprenori, aceasta este 

în prezent blocată. Vom implementa această lege tocmai pentru a încuraja 

antreprenorii români să-și înființeze societăți tip holding în România și nu în afara 

țării, repatriind în acest fel capitaluri care astăzi stau în state cu legislație mai 

permisivă. 

 

9. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A TESTULUI IMM ÎN EVALUAREA 

PRELIMINARĂ A VIITOARELOR ACTE NORMATIVE. 
Vom realiza un indicator privind contribuția fiecărei societăți la bugetele de stat 

pentru a avea o imagine globală a câștigului pe care îl are statul de pe urma IMM-

urilor care nu contribuie doar impozit pe venit/profit, ci și TVA și impozite pe muncă 

prin activitatea economică pe care o generează. 

 

10. DIGITALIZAREA INTERACȚIUNII CU STATUL ROMÂN. 
Vom aduce instituțiile statului în secolul 21 prin dezvoltarea serviciilor publice 

digitale și interconectarea instituțiilor statului astfel încât statul să funcționeze ca o 



singura instituție, pentru beneficiar. Pornim de pe ultimul loc în UE la digitalizare și 

va trebui nu numai să oferim modalitatea de a interacționa cu instituțiile statului prin 

comunicații electronice, dar și să oferim formulare pre-completate să creștem 

numărul de solicitări care se pot rezolva exclusiv online și să oferim mai multe tipuri 

de servicii digitale pentru întreprinderi. 

 

11. DESCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI SĂ SE POATĂ FACE 

ÎN ÎNTREGIME ONLINE. 
În ziua de azi identificarea persoanelor se poate face printr-o gamă variată de 

mijloace, cum ar fi prin cardul bancar. De altfel identificarea prin cardul bancar se 

practică deja chiar de statul român prin unele platforme ale sale. 

12. IMPLEMENTAREA CĂRȚILOR ELECTRONICE DE 

IDENTITATE. 
Digitalizarea interacțiunii cu statul trece prin cărți de identitate electronice, 

interconectate cu cardul de sănătate și eliminarea altor documente care astăzi sunt 

necesare, de exemplu talonul de pensie. 

 

13. TOATE DECLARAȚIILE FISCALE SĂ POATĂ FI FĂCUTE ÎN 

ÎNTREGIME ONLINE. 
Sisteme fiscale în care interacțiunea este 100% online se regăsesc și în alte țări ale 

Uniunii Europene. Nu trebuie să reinventăm roata. Trebuie doar să adoptăm ceea ce 

merge deja în alte părți. 

  



 

 

 

Infrastructură și stabilitate 

economică 
 

De 28 de ani clasa politică ne tot promite autostrăzi și 

infrastructură.

Pe lângă declarațiile dramatice, 

promisiunile au mers atât de departe 

încât, în 2015, un guvern a introdus 

chiar o supra-acciză la carburant 

pentru a finanța, în sfârșit, autostrăzi. 

Rezultatul îl vedem în ziua de azi. 

Economia României suferă din cauza 

lipsei de infrastructură și din cauza 

investițiilor publice prost făcute. În 

ultimii ani investițiile publice s-au 

prăbușit și chiar și atunci când s-au 

alocat fonduri pentru ele, acestea s-au 

concentrat pe investiții în apărare și nu 

investiții economice de care România 

are nevoie. 

Ne dorim ca economia României să fie 

una stabilă și europeană. Astfel ne 

dorim integrarea în zona euro cât mai 

rapidă și respectul tuturor politicilor 

economice care fac o economie 

sănătoasă.

 

1. ADERAREA ROMÂNIEI LA ZONA EURO. 
Zona euro nu este doar o uniune monetară, ci și una politică. Destinul european al 

României trebuie continuat și reafirmat. Integrarea în zona Euro face parte din 

obligațiile României asumate prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. În 2016 

România ar fi satisfăcut toate criteriile economice dacă leul ar fi fost în Mecanismul 

de Rată de Schimb și mai trebuia doar să armonizeze legislația cu cea europeană. La 



raportul din 2018 mai satisfacem un singur criteriu economic, cel al finanțelor publice 

care va fi probabil încălcat la finalul acestui an. Obiectivul nostru asumat este ca 

România să re-îndeplinească criteriile economice de la Maastricht și de a face pașii 

finali pentru aderarea cât mai rapidă la zona euro. 

 

2. REDUCEREA DEFICITULUI STRUCTURAL. 
Creșterea investițiilor publice în detrimentul consumului administrativ excesiv. 

Pentru aceasta este nevoie de o reformă instituțională a statului și a reglementărilor. 

Statul în România are în prezent 13.731 de instituții în care lucrează 1.2 milioane de 

bugetari, iar asta pe lângă cele 1.200 de companii de stat. 74% (iulie 2018) din taxele 

și impozitele cetățenilor merg pe salariile bugetarilor și pensii. 

 

3. ÎNDATORARE PUBLICĂ NUMAI PENTRU INVESTIȚII ÎN 

INFRASTRUCTURĂ. 
Gestiune responsabilă față de generațiile următoare al datoriei publice. 

 

4. PRIORITIZAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE ASTFEL ÎNCÂT 

SĂ ELIMINĂM INVESTIȚIILE PUBLICE INEFICIENTE. 
Alegerea investițiilor publice trebuie să se facă strict după criteriu beneficiu-cost 

precum s-ar face într-o companie privată. În prezent planul de investiții publice al 

statului român ar avea nevoie de aproximativ 7 bugete generale consolidate pentru a 

fi finalizate doar investiții de la nivel central. Lucru care, evident nu este posibil, dar 

nimeni nu vrea să fie politicianul care elimină investiții publice, toată lumea vrea să 

anunțe șantiere noi. Între timp, evident, proiectele începute se degradează și ajung să 

reprezinte o pagubă și mai mare la buget. 

 

5. ELIMINAREA PENSIILOR SPECIALE 

pentru politicieni, angajații parlamentului, primari, judecătorii și angajații curții 

constituționale, avocatul poporului, precum și pentru celelalte categorii de bugetari 

cu excepția: militarilor, polițiștilor și magistraților. În cazul acestora din urmă, pensia 

specială se plafonează la valoarea ultimului salariu brut (fără sporuri). În 2018 cea 

mai mare pensie specială în plată a fost de 56.800 lei pe lună. Pe baza contribuțiilor, 

însă, această pensie ar fi fost de 3.600 lei. 

 

 



6. ELIMINAREA NEPOTISMELOR DIN ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ, REDUCEREA NUMĂRULUI DE ȘEFI, 

REDUCEREA COSTURILOR ȘI DIGITALIZAREA 

INSTITUȚIILOR STATULUI. 
S-au cheltuit sume uriașe pentru platforme online disparate, incomplete, greu de 

utilizat, inaccesibile publicului nespecialist. Ne dorim simplificarea birocrației pentru 

companii sub forma unui portal unic care să permită obținerea tuturor informațiilor 

și documentelor online de la Registrul Comerțului, ANAF, Direcțiile locale de taxe și 

impozite și alte instituții de bază, cu posibilitatea de semnătură electronică direct pe 

Internet, posibilități de plată online, sistem de notificări pentru schimbarea legislației 

și posibilitatea de plată a amenzilor pentru a se pune punct situației mult prea 

răspândite de plată multiplă a amenzii din cauza faptului că autoritățile nu 

înregistrează corect momentul plății. 

 

7. ELIMINAREA SUPRA-ACCIZEI PE CARBURANȚI. 
Inițial introdusă pentru a construi autostrăzi, supra-acciza a expirat în ianuarie 2017 

și a fost reintrodusă mai târziu în același an. Dacă prima dată justificarea supra-accizei 

a fost intrarea de bani la buget pentru autostrăzi, în 2017, când aceasta a fost 

reintrodusă, guvernul nu a mai dat nicio justificare. Această supra-acciză a contribuit 

la inflația pronunțată pe care am suferit-o în ultimii ani. 

 

8. OBȚINEREA STATUTULUI DE PIAȚĂ EMERGENTĂ. 
Pentru ca BVB să poată fi considerată de principalii indici de investiții ca fiind o piață 

emergentă trebuie să încurajăm listarea companiilor deținute de stat pe BVB. 

 

9. ÎNCURAJAREA CONTRIBUȚIEI VOLUNTARE LA PILONUL 

3 DE PENSII. 
Sumele care se contribuie la pilonul 3 să nu fie supuse impozitelor și contribuțiilor în 

momentul investiției. Impozitarea lor să fie făcută la momentul primirii banilor. 

 

10. TRANSPARENTIZAREA BUGETELOR DE STAT ȘI LOCALE. 
Vom merge mai departe în transparentizarea bugetelor de stat și locale, am reușit 

într-o mare măsură ca datele să fie publice, dar următoarea etapă este ca aceste date 

să fie prezentate într-un mod ușor de înțeles de către populație și ca un număr de 

indicatori cheie să fie prezenți în orice analiză pentru a permite compararea 

instituțiilor și o concurență între acestea în eficiență. 



11. ACCES UȘOR ȘI TRANSPARENT LA ACHIZIȚII PUBLICE. 
Modificarea legislației privind achizițiile publice pentru a ușura procedura de 

achiziții, cu condiția transparentizării acestora, chiar și pentru sumele sub 15,000 

euro. Vom ușura accesul pe SEAP/SICAP pentru ca toți comercianții care doresc să 

facă afaceri cu instituțiile de stat să aibă acces facil la sistem.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Energie pentru 

România viitorului 
 

Sistemul energetic este esențial pentru funcționarea 

întregii economii naționale, dar influențează, decisiv, viața 

noastră de zi cu zi iar următorii ani vor fi plini de 

provocări pentru economiile statelor europene.

Acordul de la Paris, din anul 2015, a 

consfințit cel mai mare consens la nivel 

mondial: stabilirea unor ținte 

ambițioase pentru a diminua emisiile 

gazelor cu efect de seră din atmosferă. 

Acest lucru implică o modificare 

sistemică în economie, iar statele 

europene și-au propus să fie motorul 

care să antreneze această schimbare.  

La nivel național, politicile care 

influențează buna funcționare a 

sistemului energetic românesc trebuie 

să fie adaptate la modul în care 

sectorul energetic va fi reconfigurat 

pentru următorii 30 de ani, pentru a 

traversa această perioadă de tranziție, 

dar și pentru a-i proteja pe 

consumatorii vulnerabili care vor 

resimți șocul acestei schimbări.  

În prezent, România trebuie să 

depășească mai multe obstacole. 

Realitatea este că ne confruntăm cu 

capacități învechite de producție, de 

transport și de distribuție, o parte 

dintre ele apropiindu-se de perioada 

limită a datei de utilizare. 

Decapitalizarea companiilor de stat și 

sacrificarea investițiilor au conturat un 

sistem energetic rigid și departe de a fi 

performant. Niciuna dintre guvernările 

care s-au perindat în ultimii ani nu a 

găsit răspunsul la problematica socială 

determinată de închiderea producției 

de cărbune.   

Pierderile din sistem, neglijarea 

politicilor de preț și gradul scăzut de 

eficiență energetică fac ca românii să 

cheltuie pe consumul de energie în 

medie peste 15% din salariu în 



condițiile în care media europeană este 

de 8.6%.  

Pornind de la aceste puncte și ținând 

cont de perioada de tranziție către o 

energie curată, România are șansa de 

a-și construi un sistem energetic 

punând consumatorul, investițiile, 

guvernanța companiilor de stat și 

securitatea energetică în centrul 

politicilor sale publice. 

Propunem ca politicile energetice 

să se bazeze pe 3 piloni principali. 

Primul, tranziția de la o economie 

bazată pe combustibili poluanți la o 

energie curată. Al doilea, prosumatori, 

consumatori vulnerabili, eficiență 

energetică, sistemul de încălzire al 

locuințelor, electromobilitate. Al 

treilea, investiții în companiile de stat 

din energie și listarea lor la bursă.

1. O ECONOMIE CURATĂ. 
Dubla deducere a investițiilor în filtre și echipamente de reducere a poluării. Orice 

investiție care reduce impactul asupra mediului trebuie să fie încurajată. 

 

2. REORGANIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT ȘI DE 

DISTRIBUȚIE DE ENERGIE. 
Odată cu creșterea numărului de prosumatori, Sistemul Energetic Național trebuie să 

integreze producția intermitentă a energiei regenerabile și să contribuie la creșterea 

capacității de stocare de energie electrică. Astfel sunt necesare investiții care să 

permită flexibilitatea infrastructurii de energie electrică. 

 

 

3. INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ. 
Permiterea operatorilor de infrastructură de energetică, Transgaz și Transelectrica, 

să investească profiturile obținute din operare pentru extinderea rețelelor, inclusiv a 

rețelelor magistrale pe teritoriul României pentru a aduce resursele de gaze și 

electricitate mai aproape de cei care astăzi nu au acces. 

 

4. SPRIJINIREA INDUSTRIEI DE COMPONENTE PENTRU 

AUTOVEHICULE ELECTRICE. 
România s-a remarcat ca un pol important în industria de sub-ansamble și 

componente pentru autovehicule și electrocasnice. Dorim să continuăm dezvoltarea 

acestor industrii și să încurajăm transformarea României într-un pol regional pentru 

producția de baterii, subansamble și componente pentru autovehicule electrice prin 

stimulente de atragere a acestor tipuri de firme în România. În același timp, în măsura 

în care această industrie se dezvoltă, vom încuraja migrarea transportului spre 

vehiculele alimentate cu curent electric iar vom susține prin măsuri administrative și 

stimulente fiscale infrastructura de încărcare. 



 

5. FINANȚARE EUROPEANĂ PRIN PLATFORMA 

REGIUNILOR CARBONIFERE ÎN TRANZIȚIE. 
Propunem susținerea proiectelor în cadrul acestei platforme europene ca măsură de 

protecție socială în cazul tranziției către o economie bazată pe energie curată a 

regiunilor monoindustriale, construite în jurul marilor exploatări de cărbune.[ 

 

6. ATRAGEREA DE INVESTIȚII PRIN PLANUL JUNCKER. 
România a beneficiat de numai 0,6% din cele 65 miliarde de euro finanțate de Banca 

Europeană de Investiții prin Planului Juncker, de șase ori mai puțin decât Grecia și de 

8 ori mai puțin decât Polonia fiind pe unul din ultimele locuri la nivelul de investiții 

generate ca pondere în PIB. Dacă în mare parte această șansă a fost ratată de 

guvernele anterioare, mai putem încă beneficia de extinderea duratei planului 

Juncker până la sfârșitul anului 2020 pentru a face investiții în special în 

infrastructura energetică și de transport, sănătate și cercetare. 

 

7. LISTAREA LA BURSĂ A COMPANIILOR DIN ENERGIE. 
Aceste companii sunt profitabile, deși sunt căpușate atât din interior (prin contracte 

păguboase) cât și din exterior (de clasa politică). El rămân, însă, profitabile deoarece 

gestionează monopoluri în economie. De asemenea, vom încuraja investițiile în 

acestea pentru retehnologizare și eficientizare dar și pentru demararea de proiecte 

regionale și extinderea către noi piețe. 

 

8. FOLOSIREA BANILOR DIN GAZELE OFFSHORE PENTRU 

INVESTIȚII PRIVATE ÎN PETROCHIMIE PRIN PILONUL 2. 
Propunem ca banii care revin statului român din exploatarea gazelor offshore să fie 

împărțiți românilor în cote egale și în contul lor de pensie din pilon 2. În paralel cu 

aceasta, propunem mandatarea fondurilor din pilonul 2 să investească cel puțin 50% 

din aceste fonduri în companii românești din domeniul producției și prelucrării 

gazelor. Astfel vom asigura existența unui larg capital pentru o industrie a prelucrării 

gazelor în beneficiul tuturor românilor. 

 

9. ÎNCURAJAREA INDUSTRIILOR CARE FOLOSESC GAZUL 

NATURAL CA RESURSĂ. 
Vom implementa politici de stimulare fiscală a mediului de afaceri pentru ca România 

să își sporească competitivitatea și atractivitatea investițională în ceea ce privește 



valorificarea superioară a gazelor naturale în industrie (metalurgie, îngrășăminte 

chimice, sticlă, petrochimie, mase plastice, transporturi, agricultură, farmaceutice). 

 

10. REGÂNDIREA MODULUI ÎN CARE ESTE SPRIJINITĂ 

PRODUCȚIA DE ENERGIE REGENERABILĂ. 
Sistemul actual de tranzacționare de certificate verzi, cu modificările neinspirate de 

legislație au dus la descurajarea viitoarelor investiții în domeniu. Propunem 

adoptarea modelului în care realizarea de noi capacități de producție sunt scoase la 

licitație adjudecându-se în baza celei mai ieftine oferte. Astfel, licitațiile permit o 

utilizare eficientă a bugetelor publice. De asemenea, vom implementa un cadru 

legislativ pentru contractele de tip PPA (Power Purchase Agreement). 

 

11. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE A 

ROMÂNIEI. 
Fondurile europene și din planul Juncker pot fi folosite pentru accelerarea procesului 

de înlocuire a capacităților care se apropie de durata maximă admisă de funcționare 

în domeniul cărbunelui și nuclear. Acolo unde se impune vom sprijini 

retehnologizarea termocentralelor de pe cărbune pe gaz natural. 

12. PROMOVAREA PROIECTELOR DE INTERCONECTARE 

TRANSFRONTALIERĂ ÎN SECTORUL GAZELOR ȘI 

ELECTRICITĂȚII. 
România are un rol important de jucat pe piața energetică europeană și poate deveni 

un exportator de energie și să contribuie la stabilitatea energetică în regiune. În 

același timp trebuie să creeze valoare adăugată din resursele subsolului. Companiile 

cheie din sectorul energetic vor fi stimulate să investească în proiecte din regiune pe 

modelul Transgaz în Republica Moldova. Ar fi o șansă pentru a avea acces la alte piețe, 

la alte surse de atragere de capital și know-how. 

 

 

13. SIMPLIFICAREA ȘI STIMULAREA CONECTĂRII LA 

REȚELELE DE GAZE NATURALE. 
Mai ales în contextul descoperirilor de zăcăminte de gaze, ne dorim dezvoltarea 

rețelei de gaze pentru locuințele din mediul rural. Acest lucru poate fi realizat prin 

acordarea de facilități fiscale operatorilor de distribuție pentru a accelera conectarea 

la rețelele de gaze. Vom implementa o schemă de sprijin pentru consumatorii 

vulnerabili care nu pot face față costurilor de conectare astfel încât gazele exploatate 

în România să ajungă în casele tuturor românilor. 

 



14. DIGITALIZAREA REȚELELOR DE CURENT ELECTRIC. 
Dorim stimularea introducerii de contoare inteligente și de baterii de stocare care îi 

vor ajuta pe prosumatori să-și optimizeze consumul și producția de energie. De 

asemenea este nevoie de investiții la nivelul distribuitorilor și transportatorului de 

energie electrică pentru a gestiona fluctuațiile de energie care rezultă. 

 

15. RETEHNOLOGIZAREA CENTRALELOR PE CĂRBUNE. 
Retehnologizarea sau înlocuirea termocentralelor și CET-urilor ineficiente pe bază de 

cărbune pentru a permite funcționarea lor pe bază de gaze naturale acolo unde este 

cazul. 

 

16. INVESTIȚII ÎN GENERAREA DE ENERGIE TERMICĂ PE 

BAZA DE GAZE NATURALE. 
Dorim dezvoltarea de centrale termice în co-generare de înalt randament. Acest gen 

de investiții sunt o soluție pentru valorificarea superioară a noilor resurse de gaze 

descoperite și constituie și un răspuns la temerile legate de liberă circulație a gazelor. 

De asemenea vom încuraja atât localitățile și județele, cât și investitorii privați să 

participe la astfel de investiții. 

 

17. COMBATEREA SĂRĂCIEI ENERGETICE. 
Dorim extinderea definiției consumatorului vulnerabil pentru a acoperi și factori 

structurali și de acces, comportamentul comercial și designul de piață. Studiile ne 

arată că există pe de-o parte o problemă de suportabilitate a facturilor energetice dar 

pe de altă parte și un acces deficitar la mijloace moderne de asigurare a confortului în 

locuință din punct de vedere energetic. Susținem implementarea unui tarif social 

pentru energie stabilit la un anumit prag de Kwh consumați anual și în funcție de 

venitul disponibil. 

 

18. ÎNCURAJAREA INTEGRĂRII ÎN PIAȚA EUROPEANĂ A 

EXPORTATORILOR ROMÂNI. 
Vom susține eforturi de continuare a integrării României în piața unică europeană, 

prin încurajarea investițiilor din și în România și vom studia modalități permise de 

legislația europeană de sprijinire a activităților de export, inclusiv prin posibilitatea 

aplicării unei cote a impozitului pe profit de 5% pentru profitul realizat din activitățile 

de export. 


