
Oferta PSD-PNL: Cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani
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Românii trăiesc mai rău după un an de 
guvernare PSD-PNL

În ultimul an, românii s-au confruntat cu cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani: curentul, gazele și 
încălzirea s-au scumpit cu 32%, pâinea cu 27%, laptele cu 28%, zahărul cu peste 60%. Ratele la bănci au 
crescut de patru ori. Guvernul PSD-PNL a fost incapabil să ia măsuri care să vină în sprijinul oamenilor. 
A fost un an al soluțiilor catastrofale, cu consecințe dramatice pentru milioane de familii. Ar fi fost 
bine dacă acest an dificil ne-ar fi prins cu un strop de competență și experiență la nivelul Președinției, 
Guvernului, ministerelor și autorităților de reglementare. A fost un an al eșecurilor pe toate planurile 
posibile.
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Măsurile populiste ale Guvernului și Coaliției de guvernare – ajutoare, vouchere 
și măriri de salarii -  au alimentat și mai mult inflația generată în principal de 
prețurile la energie. De aici, tăvălugul scumpirilor a fost de neoprit – alimente, 
combustibili, materii prime, facturi la utilități, rate la credite, practic toate 
aspectele vieții oamenilor au fost date peste cap.

Deciziile inepte prin care Guvernul a încercat să controleze piața de energie au 
făcut ca România să aibă printre cele mai mari prețuri la energie pentru populație 
din Europa. Guvernul Ciucă a ales cea mai proastă formă de intervenție: prețurile 
au continuat să crească, dar și bugetul public a fost făcut praf.

Guvernul a deschis larg robinetul ajutoarelor, angajărilor în sistemul public și 
a cheltuielilor bugetare iresponsabile, a taxat agresiv munca și sectorul privat. 
Această strategie  anulează orice încercare de a sprijini în mod real categoriile de 
populație aflate la risc, fiindcă generează inflație și mai mare. Care reduce și mai 
mult puterea de cumpărare. Ar trebui să ne reamintim cu toții experiența anilor 
90, fiindcă este ceea ce trăim acum din nou.



10

Legile învățământului, care preiau fidel filosofia proiectului prezidențial “România educată”, nu fac pe 
fond decât să ofere o protecție imbatabilă fraudei academice, deschizând larg porțile pentru doctorate 
plagiate sau compilate din articole de Wikipedia. Totul e să nu fii prins. Iar dacă ești prins, poți renunța 
foarte simplu la titlul de doctor, fără niciun fel de consecințe. 

În plus, legile se concentrează pe excelența celor câteva vârfuri din rândul elevilor, lăsând de izbeliște o 
mare masă de elevi, despre a căror soartă legea nu spune nimic.

Legile Securității au pătruns în spațiul public datorită unor jurnaliști. În ciuda dezbaterii iscate, nici azi 
nu e clar de cine sunt asumate și cu ce scop. Controlul civil în aceste proiecte scade considerabil, chiar și 
față de aparentul control din prezent, iar serviciile secrete capătă puteri și mai mari, fără garanția că pe 
viitor comportamentul lor va fi unul în linie cu rigorile unei democrații autentice. Ele vor reveni în curând 
pe agendă și e foarte puțin probabil că vor fi schimbate semnificativ.

Noi spitale sau autostrăzi nu au depășit nici în acest an stadiul de dorință. Ministrul Sănătății încă 
mai lucrează la lista noilor spitale, ministrul Transporturilor încă mai schițează autostrăzi pe șervețele.

Principala sursă de modernizare a României pe termen scurt – Planul Național de Redresare și 
Reziliență - este în pericol de a nu mai fi continuat. Este dezolant ritmul și calitatea cu care Guvernul 
reușește să îndeplinească cerințele pentru a putea cere noi tranșe de bani din cele aproape 30 de 
miliarde de euro din PNRR. Asta în condițiile în care jaloanele din primul an de aplicare țin mai degrabă 
de adoptarea unor reglementări – ceea ce ar fi trebuit să fie partea cea mai ușoară din PNRR. Greul abia 
urmează și nu există niciun indiciu că Guvernul ar putea reuși să ajungă în etapa următoare.
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În plus, marile proiecte ale României au fost ratate sistematic:
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Cea mai mare parte a energiei investite de guvernanți în domeniul PNRR a fost îndreptată spre 
a-l contesta, nu spre a construi autostrăzi, spitale, școli, grădinițe și creșe:

O parte dintre miniștrii responsabili au încercat să îl schimbe. Dar asta s-a petrecut doar 
în declarațiile date la București. Oficialii de la Comisia Europeană nu au primit oficial nicio 
solicitare în acest sens. Însuși prim-ministrul Nicolae Ciucă a fost la Bruxelles cu acest 
scop. S-a întors exact așa cum s-a dus.

Alți miniștri au crezut că a fost secretizat – e disponibil chiar pe site-ul ministerului. 
Detaliile și jaloanele sunt disponibile pe www.monitorpnrr.ro. E adevărat, trebuie citit 
pentru început, ceea ce poate explica într-o oarecare măsură faptul că multe jaloane au 
fost ratate.

Alți miniștri l-au citit, dar nu l-au înțeles. Unii, din inerție, au crezut că fondurile disponibile 
pentru a plăti consultanță pentru proiectele majore – de exemplu, spitale noi – sunt puse 
în PNRR pentru a fi însușite de firmele de casă ale partidelor. Ele sunt acolo pentru că 
realitatea tristă din multe ministere este aceea că nu au resursele umane necesare pentru 
a gestiona proiecte de anvergură.

Plafonarea fondului de pensii la 9,4% din PIB a fost o bună scuză pentru a dezbate steril 
o eventuală creștere a pensiilor. Realitatea e că pensiile pot fi crescute cu 27% chiar și azi, 
fără a depăși plafonul de 9,4% din PIB. Doar că Guvernul nu are bani și preferă să îi mintă 
în mod conștient pe pensionari că nu pot face nimic. 

În cele ce urmează vom încerca să inventariem cele mai catastrofale eșecuri ale Guvernului, 
privite în primul rând din perspectiva felului în care au afectat calitatea vieții oamenilor. 
Pentru că, în fond, asta e menirea unui Guvern – să lase în urmă o societate mai bună.

Se spune că nimic nu reușește
atât de plenar precum eșecul.

Este și cazul eșecului 
guvernării PSD-PNL.
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Factura guvernării PSD-PNL

România avea toate premisele să treacă relativ 
ușor peste criza energetică actuală. În urmă 
cu 10 ani eram exportatori de electricitate, 
descoperiserăm zăcăminte importante de 
gaze naturale în platoul continental al Mării 
Negre care ar fi asigurat tot necesarul intern 
de consum, aveam opțiunea de a construi încă 
două reactoare nucleare la Cernavodă, iar marile 
companii de profil dezvoltau proiecte ample de 
energie solară și eoliană.

Astăzi avem un deficit de energie electrică de 
până la 30% din consumul intern, un deficit 
de gaze naturale care poate urca până la 50% 
din consum în zilele cele mai reci, extragem o 
cantitate nesemnificativă din Marea Neagră, 
sursele de energie regenerabilă nu se mai 

dezvoltă, fiindcă nu mai pot livra în sistemul 
energetic național, iar lemnele de foc au 
dispărut cu totul de pe piață a doua zi după ce 
Guvernul a plafonat prețul de vânzare. 

De câte ori auziți politicienii Coaliției de guvernare 
că deplâng prețul energiei – gaze și electricitate – 
amintiți-vă că principalul producător de energie 
electrică din România (aproximativ 70% din 
piață) este chiar statul, prin Hidroelectrica, 
Nuclearelectrica sau CE Oltenia. Iar principalul 
producător de gaze naturale este tot statul, prin 
Romgaz, care deține aproximativ 60% din piața 
de gaze. Profiturile lor au explodat în 2022, la fel 
ca dividendele, impozitele și taxele încasate de 
stat de la aceste companii.

economica.net zf.ro

După primele șase luni de decizii PSD-PNL, România ajunsese deja campioana 
europeană a scumpirilor la gaze și energie electrică. În plin sezon de aprovizionare 

pentru iarnă, lemnele de foc au dispărut cu totul de pe piață.



13

Încercând să controleze explozia de prețuri în energie, pe care de 
fapt tot statul o livrează, Guvernul a intervenit pe piață prin două 

Ordonanțe de Urgență care au agravat și mai tare situația.

OUG 27/18.03.2022 introduce plafoane la prețurile pentru populație și pentru clienți 
industriali și promite furnizorilor că Guvernul va plăti diferența.

Efectul e că pe piața liberă, acolo unde statul furnizează majoritatea cantităților de gaze și energie electrică, 
prețurile explodează. Furnizorii sunt forțați să cumpere la aceste prețuri ale producătorilor de stat, să vândă 
la clienți la prețurile plafonate și să aștepte ca Guvernul să le plătească diferența. Așteaptă și în ziua de azi ca 
Guvernul să le plătească 30 de miliarde de lei. Între timp, prețurile energiei pe piața liberă (PZU – Piața Zilei 
Următoare) o iau razna:

[Lei/MWh]

 

 

Prețul de Închidere a Pieței

[Lei/MWh]Prețul de Închidere a Pieței
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În ciuda protestelor industriei, Guvernul are nevoie de cinci luni pentru a înțelege că în spatele
aparentei stabilități a prețurilor la consumatori, de fapt prețurile la energie explodează pe piața liberă

și intervine din nou cu OUG 119/01.09.2022, prin care suprataxează
profiturile realizate de traderi peste o anumită cotă. 

Ordonanța intră în vigoare la 1 septembrie, dar odată ajunsă în Parlament spre a fi aprobată începe cursa 
politicienilor Coaliției de guvernare de a introduce cât mai multe categorii de clienți care să beneficieze de 
plafonare.

Între timp, clienții primesc facturi aiuritoare, cu sume enorme, multe bazate pe un consum estimat la nivelul 
anului trecut, care între timp depășește limitele de compensare. Majoritatea furnizorilor nu au avut timp să 
își modifice sistemele de facturare în septembrie, pentru a acomoda noile modificări intervenite peste noapte, 
astfel încât confuzia la nivelul consumatorilor e generalizată. 

În ciuda unei întregi palete de soluții probate la nivel european și a propunerii USR de scădere a TVA-ului la 
energie și acordarea de vouchere pentru categoriile vulnerabile, Guvernul a ales soluția plafonării prețurilor prin 
taxare. 

Pentru a înțelege unde duce soluția plafonării, este foarte elocvent exemplul
unei alte măsuri de plafonare luate de Guvern

plafonarea prețului la lemnele de foc la 400 lei/mc prin
Ordonanța de Urgență 134/05.10.2022.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a precizat, după ce OUG a fost aprobată în ședința de la 
Palatul Victoria, că scăderea plafonului la 400 de lei mc, de la 500 de lei mc, așa cum era prevăzută în prima 
formă a OUG, s-a făcut la solicitarea premierului Nicolae Ciucă.

Efectul imediat a fost dispariția de pe piață a tuturor lemnelor de foc, 
brichetelor de lemn și a peleților, în plin sezon de aprovizionare pentru 
cele 3 milioane de gospodării din România care se încălzesc cu lemne 

(85% din mediul rural folosește lemne de foc).

Plafonarea prețurilor – cea mai distructivă soluție pentru 
consumatori și pentru economie
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Prețul energiei electrice (€/MWh)

Cu toate pârghiile posibile în mâna Coaliției PSD-
PNL-UDMR – Ministerul Energiei, condus de Virgil 
Popescu de la PNL, și Agenția Națională pentru 
Reglementare în Domeniul Energiei, condusă de 
Dumitru Chiriță, de la PSD (a cărui singură legătură 
cu domeniul energiei este că a fost electrician 
la IDEB...) – prețurile la energie pe care le plătesc 
consumatorii sunt în topul celor mai mari prețuri din 
Europa, conform Eurostat.

Diferența de preț, Guvernul promite că o va achita 
prin bugetele Ministerului Muncii și cel al Energiei.

Furnizorii de energie livrează timp de aproape 
jumătate de an la prețurile plafonate, dar Guvernul 
refuză să le plătească diferențele.

Guvernul și ANRE au refuzat constant să spună 
cât a costat această măsură ineptă, dar surse din 
piața de energie reclamă că Guvernul datorează 
furnizorilor 30 de miliarde de lei, ceea pe unii din 
furnizori i-a dus la limita rezistenței financiare. Între 
timp, mulți furnizori mici, cu o putere financiară 
redusă au renunțat la licențe, pentru a nu fi obligați 
să furnizeze la prețurile plafonate, știind că nu își 
vor încasa la timp compensările.

Ciucă admite că Guvernul a greșit când a plafonat 
prețul lemnelor de foc la 400 lei/metru cub: 

Vom lua măsuri de corectare
hotnews.ro
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Scumpiri și datorii

“(...)ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, 
contribuind, în acest fel, la:
scăderea inflației, a ratelor dobânzilor, a deficitului comercial și de cont curent 
al balanței de plăți, precum și la stabilitatea cursului valutar al leului; (...)”

Inflația a făcut ca multe dintre produsele alimentare de bază să consfințească sloganul “O pâine la preț de 
două”.

Încă de la începutul anului, Guvernul a luat cele mai inepte măsuri în ceea ce privește cheltuielile bugetare, fiind 
principalul vinovat pentru inflația violentă.

Promisiunea cea mai importantă din programul de guvernare la 
capitolul finanțe publice a fost:
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Ceea ce s-a întâmplat după un an de guvernare este exact invers față de promisiune:

Cea mai mare inflație din ultimii 19 ani (15,9% la nivelul lunii octombrie)

TRADINGECONOMICS.COM | INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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Din care inflația prețurilor la alimente este și mai dureroasă, apropiindu-se în septembrie de 20%:

Din cauza inflației galopante, Banca Națională a României a ridicat dobânda de politică monetară în 
noiembrie la 6,75%. În consecință, dobânzile pentru 350.000 de credite dependente de ROBOR și 
pentru 400.000 de credite dependente de IRCC au explodat.
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Deficitul comercial la opt luni a fost de peste 22 miliarde de euro, cu premise ca până la sfârșitul anului să 
avem un deficit istoric. Spre exemplificare, în 2015 deficitul era de 8,5 miliarde de euro, iar în 2021 deficitul 
a fost de 23,6 miliarde de euro.
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Dar principala cauză a acestui dezastru național – care se 
resimte în buzunarele fiecărui cetățean – este dezmățul 
bugetar al Guvernului PSD-PNL-UDMR într-un an care era 
deja dificil economic din cauze preponderent externe. 

Majoritatea analiștilor financiari estimează că vom depăși 
cu mult deficitul bugetar estimat inițial, de 5,8% din PIB. 
Execuția financiară până la această dată nu cuprinde sume 
semnificative pe care statul trebuie sau ar fi trebuit să le 
plătească. Cea mai mare sumă datorată de stat este cea 
menită să acopere compensarea prețurilor la energie 
pentru utilizatorii casnici, sumă care se ridică la 30 de 

miliarde de lei. Ministerul Finanțelor nu a evidențiat încă 
această sumă în execuția bugetară din acest an, pentru a 
ține artificial deficitul în limitele aprobate.  

Execuția bugetară la 9 luni arată că au crescut cheltuielile 
cu încă 58,5 miliarde de lei. La acest capitol, cheltuielile 
cu bunurile și serviciile au crescut cu 6,9 miliarde de lei, 
adică exact invers decât promisiunea lui Marcel Ciolacu 
din primăvară cum că vom începe să facem economii la 
ce cumpără statul. Cheltuielile cu subvențiile au crescut și 
ele cu 6,3 miliarde de lei, fiindcă statul ia de la toți, dar îi 
subvenționează doar pe unii.

Dezmățul cheltuielilor bugetare

+ 58,5 miliarde lei
cheltuieli bugetare 
până în octombrie

+ 6,9 miliarde lei
cheltuieli cu bunuri și 

servicii până în octombrie

+ 6,3 miliarde lei
cheltuieli cu subvențiile 

până în octombrie

+ 15.000 angajați
până în octombrie

Guvernul și-a mărit dramatic cheltuielile în acest 
an făcând angajări pe bandă rulantă
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Împrumuturi la rate astronomice

Deficitul a fost acoperit cu împrumuturi luate de Guvern la dobânzi din ce în ce mai mari. Ratele la care 
România se împrumută pe piețele de capital practic s-au dublat în ultimul an:

În ciuda promisiunilor că angajările în instituțiile publice vor fi înghețate la jumătatea anului, acestea au continuat 
în ritm alert. Ministerul Finanțelor nu a putut niciodată să furnizeze o evidență clară a angajărilor în sistemul 
public de la începutul anului, dar USR estimează că numărul depășește 15.000 de persoane.

Sumele pe care Guvernul PSD-PNL le-a împrumutat în ultimul an de pe piețele financiare și dobânzile pe care le 
vom plăti pentru ele în viitor amanetează nu doar viitorul nostru, ci și pe cel al copiilor noștri.

2021

2021

Față de:
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Serviciul datoriei publice, din ce în ce mai mare

Pentru anul 2022, alocarea inițială de la Bugetul de Stat pentru plata dobânzilor nu a fost suficientă, 
fiind necesară suplimentarea cu aproape 25% la rectificarea bugetară din august – în total, până la 
acest moment este vorba despre 23,2 miliarde lei. (19,2 miliarde alocare inițială la care s-au mai adaugat 

alte 4 miliarde la rectificare).

Suma prognozată pentru anul viitor destinată rambursării creditelor guvernamentale este de 
28 de miliarde de lei.

9.5 mld lei 9.6 mld lei 12.4 mld lei 11.4 mld lei 23 mld lei 28 mld lei

Suma necesară rambursării creditului guvernamental 
a explodat în ultimii ani.
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PNRR - un mister pentru PSD și PNL

Principala ancoră de stabilitate în acest an turbulent 
ar fi trebuit să fie execuția jaloanelor asumate 
prin PNRR, astfel încât România să înceapă să 
încaseze tranșe din cei 29 de miliarde de euro puși 
la dispoziție de Comisia Europeană pentru reforme 
fundamentale.

PNRR furnizează fonduri consistente pentru multe 
proiecte așteptate în România de ani de zile – de la 

autostrăzi, la spitale, de la împăduriri la digitalizarea 
instituțiilor și serviciilor publice.

Deja plățile vor veni cu întârziere (dacă vor mai veni). 
Asta înseamnă autostrăzi ratate sau mult întârziate, 
spitale care nu vor mai fi construite, creșe care nu 
vor mai apărea. Felul în care miniștrii Guvernului 
Ciucă au înțeles să (nu) lucreze pentru PNRR ar fi 
fost poate hilar dacă miza nu ar fi fost chiar viitorul 
nostru și al României.

Găsirea PNRR-ului, un test dificil de perspicacitate 
pentru PSD

Un prim obstacol major pentru unii lideri ai Coaliției a fost găsirea textului integral al Planului Național de 
Redresare și Reziliență. Până în luna octombrie, liderul PSD Marcel Ciolacu nu reușise să îl găsească. Acesta a 
afirmat, la Parlament:

Guvernul a ratat deja cererea de plată din toamnă, de 
3 miliarde de euro. Tot ce trebuia să facă erau niște 
hârtii, pentru început. Nu au fost în stare nici atât.

Eu o să-mi permit, până să cer în coaliție, să cer Guvernului 
României să desecretizeze absolut toate documentele din 
PNRR și o să am o discuție cu liderii de grup. Cred că este 
oportun ca să avem o comisie de anchetă și în sfârșit, poate 
și prin intermediul acestei comisii, toată lumea, toți românii și 
toți cei interesați să știm odată pentru totdeauna ce conține 
PNRR, pentru că nici în acest moment nu știm ce este acolo.

“

“

Hotnews.ro, 7 octombrie 2022
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Întregul PNRR se află încă de la semnare pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la adresa 
https://mfe.gov.ro/pnrr/, România fiind singura țară care a publicat și anexele. Chiar mai detaliat, cu jaloane 
ordonate cronologic, PNRR se află și pe www.monitorpnrr.ro, unde oricine poate vedea cum stăm.

PNRR – acest Moș Crăciun al miniștrilor

Succesiv, o serie de miniștri au dovedit public dificultăți majore de înțelegere a PNRR. De la premisele apariției 
acestor Planuri Naționale în Uniunea Europeană, trecând prin liste de tip Moș Crăciun cu lucruri pe care diverși 
miniștri le-ar fi inclus în PNRR, și până la declarații sforăitoare privind modificările pe care le vor solicita la 
Bruxelles.

RADIOGRAFIA UNUI DEZASTRU | UN AN DE GUVERNARE PSD-PNL
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Uite consultanța, nu e consultanța...

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a avut nevoie de câteva luni să înțeleagă că fondurile prevăzute în PNRR 
pentru consultanță în construirea de spitale nu sunt – în logica uzuală a PSD - bani numai buni de a fi sifonați 
către firme de casă. A durat până în august ca ministrul să accepte că nu are la minister resursele umane și 
expertiza pentru a construi spitale noi. Adică exact motivul pentru care Comisia Europeană a fost de acord 
să finanțeze și cumpărarea de expertiză în proiectele de construire de la zero a unor spitale.

Abia în august, ministrul Alexandru Rafila înțelege ce e cu banii de consultanță, cu care decide să contracteze 
Organizația Mondială a Sănătății, unde ocupase până de curând o poziție executivă.

Ulterior, șeful său de partid, Marcel Ciolacu, admite că România nu are capacitatea administrativă să cheltuiască 

Șase luni pierdute

Bursa, 7 octombrie 2022

Încă de la preluarea mandatului, ministrul Muncii, Marius Budăi, a folosit plafonul de 9,4% din PIB pentru 
fondul de pensii, ca scuză să nu poată crește pensiile pe parcursul anului 2022, în ciuda inflației galopante, 
care a pus milioane de pensionari în situații umilitoare de câte ori s-au dus la piață. Miza reală este protejarea 
sistemului de pensii speciale, sistem care ar trebui reformat, conform angajamentelor asumate prin 
PNRR, dar de care politicienii Coaliției PSD-PNL-UDMR nu îndrăznesc să se atingă.

Epopeea plafonului pentru fondul de pensii 
prevăzut de PNRR

Procentul a fost folosit pe tot parcursul anului ca scuză unică, atât de liderii Coaliției – Nicolae Ciucă și Marcel 
Ciolacu, precum și de o serie de alți reprezentanți ai Coaliției, în particular ministrul Muncii, Marius Budăi.

toți banii destinați în PNRR pentru construirea de spitale noi.
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Realitatea factuală este aceea că pensiile contributive reprezintă 7,4% din PIB, iar pensiile speciale reprezintă 
0,9% din PIB. Împreună, formează 8,3% din PIB.

Până la 9,4%, procentul prevăzut de PNRR, mai există spațiu de 1,1 %, ceea ce ar fi permis actualului Guvern 
să mărească pensiile cu 27% încă de la jumătatea acestui an, ducând punctul de pensie la 2027 de lei.

Adevărul pe cifre este acela că lipsa de bani de la buget și cheltuielile aberante ale Guvernului de la 
începutul anului sunt motivele pentru care Guvernul nu a putut crește pensiile.

Însuși prim-ministrul Nicolae Ciucă a ridicat subiectul la Bruxelles, oferind ca alternativă un alt indicator de 
disciplină financiară, care ar urma să fie stabilit, cândva, la nivel de experți.

S-a întors exact cum a plecat, pentru simplul motiv că 9,4% din PIB este el însuși un indicator de disciplină 
financiară.

O altă încleștare de fațadă – irigațiile fără apă care ar fi 
trebuit incluse în PNRR

Începutul verii 2022 a adus înapoi pe agenda publică o problemă din ce în ce mai gravă a agriculturii românești – 
seceta.

Doar că în 2022, România se confruntă deja cu o secetă pedologică. Nu doar că nu a plouat suficient pentru 
culturile din câmp, dar nu a plouat suficient de mai bine de un an, așa că rezervele de apă din sol sunt aproape 
de zero.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, ar vrea să 
introducă proiecte de irigații în PNRR.

Irigațiile clasice, așa cum le-a învățat Petre Daea din agricultura comunistă, nu mai sunt o soluție nicăieri. 
Agricultura României e afectată din ce în ce mai puternic de schimbările climatice, din cauza cărora prima victimă 
este chiar apa. Și dacă ar fi avut un întreg sistem de canale la dispoziție astă-vară, ministerul nu ar fi avut ce să 
pompeze în ele – Dunărea a fost la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, iar în sudul României au secat și 
dispărut lacuri întregi. Urmează însă clasica retorică a modificării PNRR, pentru a corecta “catastrofa” lăsată în 
urmă de USR și a construi  sisteme naționale de irigații cu finanțare din PNRR. Subiectul e abandonat abrupt 
după câteva luni, în care niciun oficial de la București nu face vreo cerere de finanțare prin PNRR la Bruxelles. 
Pentru că știau dinainte răspunsul Comisiei Europene.
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Următoarele tranșe de bani 
din PNRR, în pericol

În luna octombrie România s-a angajat să trimită cea de-a doua cerere de plată prin PNRR, așa cum a anunțat 
în repetate rânduri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). 

Cererea este legată de îndeplinirea jaloanelor și țintelor din primul și al doilea trimestru din acest an. “Toate 
jaloanele au fost îndeplinite”, “depunem a doua cerere de plată în octombrie”, a tot dat asigurări ministrul 
Marcel Boloș în ședințele de guvern. 

Realitatea e însă alta. În PNRR-ul real sunt jaloane neîndeplinite, tocmai de aceea depunerea cererii de plată 
întârzie. Două astfel de cereri de plată poate depune România într-un an pentru a primi tranșe din banii de 
PNRR. 

Legea avertizorului de integritate nu este gata de șase luni, Ministerul Energiei încă nu a semnat contractele 
pentru două linii de investiții care trebuiau să fie gata de acum trei luni. Jaloane care nu sunt închise nici măcar 
formal, ca să aibă Comisia Europeană ce să evalueze. 

Prima cerere de plată a fost depusă pe 31 mai 2022, banii aferenți au intrat în țară la începutul lunii noiembrie, 
după ce Comisia a prelungit perioada de analiză a documentelor trimise de MIPE. Exista un jalon care nu 
corespundea, a trebuit să fie refăcut și abia apoi a venit aprobarea de la Bruxelles. 

Toate aceste întârzieri, inclusiv la depunerea cererii de plată, riscă să gripeze motorul investițiilor din 
PNRR, care trebuie alimentat constant cu bani. De ei depind autostrăzi, spitale și școli. În cel mai optimist 
scenariu, o cerere de plată depusă în decembrie va aduce banii în țară abia în primăvara lui 2023.
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Justiția în genunchi

Principala miză în zona Justiției o constituiau ceea ce 
în dezbaterea publică au purtat numele de “Legile 
Justiției” – un ansamblu de norme care constituie 
cadrul fundamental de reglementare a felului în care 
funcționează justiția în România.
Încă de la nefasta OUG 13, acest cadru de reglementare 
a fost o permanentă luptă la baionetă între cei care ar 
fi vrut să subordoneze din nou justiția politicului și 
cei care își doresc o justiție responsabilă și eficientă, 
adică unul din atributele esențiale ale unei societăți 

democratice, unde puterea legii e un pilon esențial al 
existenței unei țări.
În particular, este un jalon PNRR, dar și un subiect 
de importanță crucială în MCV – mecanismul de 
cooperare și verificare, adică acel mecanism al 
Comisiei Europene de monitorizare a Justiției, pe care 
România nu reușește să îl închidă nici la mai bine de 
15 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. În plus, 
de acest sistem de legi depinde și aderarea la spațiul 
Schengen.

Iohannis a dus la bun sfârșit munca lui Dragnea de subordonare a Justiției

Doar că, trecute prin etapa de dezbatere publică la București, proiectele suferă în toamnă modificări 
semnificative față de ce am comunicat Comisiei în primăvară. În plus, Guvernul de la București se grăbește 
teribil să le treacă prin Parlament, fără să mai bifeze un pas important: obținerea unui aviz din partea Comisiei 
de la Veneția. De altfel, o condiție pe care Coaliția și-a asumat-o negru pe alb în propriul program de guvernare, 
aprobat de același Parlament care acum se grăbește să le aprobe în procedură de urgență.

În acest sens, Guvernul se angajează să finalizeze proiectele de 
lege privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar generic 
denumite „Legile Justiției” și să le transmită Parlamentului în vederea 
adoptării, însoțite de avizul Comisiei de la Veneția, consultată în 

acest scop.”

“

“

Programul de Guvernare, pag. 129
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Reacția comisarului european pentru Justiție, Didier Reynders, este fără echivoc: “România trebuie să 
aștepte opinia Comisiei de la Veneția înainte să adopte legile justiției”.

La București, semnalul este nu doar ignorat, ci și bagatelizat.

Ignorarea tuturor instituțiilor europene în acest proces de adoptare a Legilor Justiției va avea în plan extern 
consecințe ușor de anticipat – MCV-ul nu va fi ridicat, intrarea în Schengen va fi din nou în pericol, iar România 
se va îndepărta din nou de clubul țărilor europene unde statul de drept nu este doar o vorbă politicianistă.
Singurul opozant la această situație a fost USR, care a reușit să sesizeze până la urmă formal Comisia de la 
Veneția, prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, prin liderul grupului ALDE, Iulian Bulai.

USR a depus mai multe amendamente la Legile Justiției, dar niciunul nu a fost luat în considerare, astfel încât 
rezultatul final are, printre altele, următoarele probleme:

Condițiile de vechime stabilite pentru selecția pentru DNA și DIICOT, precum și cele necesare pentru 
promovarea procurorilor la parchetele superioare, sunt de natură să adâncească deficitul de personal 
deja existent și să influențeze în mod negativ anchetele penale
Selecția și promovarea magistraților nu se va face pe criterii obiective, meritocratice
Concentrarea puterii din sistemul judiciar în mâna câtorva persoane este un regres evident și deosebit 
de periculos
Lipsa de reformă la nivelul CSM

USR și parlamentarii Forța Dreptei au atacat la Curtea Constituțională acest pachet de legi.

Lupta împotriva corupției, slăbită încă o dată

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis (Decizia nr. 67/2022), în urma a două decizii ale Curții Constituționale 
care nu au fost transpuse în Noul Cod Penal (referitoare la art. 155 NCP), că prescripția nu poate fi întreruptă în 
anchetele penale prin simple acte de procedură ale procurorilor.

Lipsa de reacție atât a Parlamentului, cât și a Guvernului format de Coaliția PNL-PSD-UDMR, a făcut ca Înalta 
Curte de Casație și Justiție să tranșeze chestiunea prescripției speciale în spețele penale aflate ori în stadiul de 
anchetă penală, ori în instanțe.



28

RADIOGRAFIA UNUI DEZASTRU | UN AN DE GUVERNARE PSD-PNL

Efectul este acela că mii de dosare penale aflate în curs de instrumentare vor fi clasate în baza acestei decizii, 
la fel și procese aflate pe rolul instanțelor, acolo unde decizia se aplică – adică acolo unde prescripția a intervenit 
deja.

Deși Decizia CCR pe această temă din luna mai 2022 ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă, nici parlamentarii 
Coaliției, nici Ministerul Justiției nu au inițiat vreun demers care să pună Decizia CCR în acord cu Noul Cod Penal.
Efectul este că cea mai mare parte a luptei anticorupție a fost astfel anihilată.

B1TV, 25 octombrie 2022
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Marele eșec al lui Iohannis: 
România Educată

Pe 12 iulie, în plină perioadă de concedii, fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu lansa în dezbatere publică 
noile proiecte de Legi ale învățământului. 

Ministerul a considerat că proiectul “România educată” a consultat suficient opinia publică, așa încât proiectele 
de legi nu au nevoie de mai mult de două zile de consultare publică și le-a fixat – online – tot în plin sezon de 
concedii.

A fost, firește, un simulacru de consultare, în care Ministerul Educației nu a reținut practic nimic din criticile de 
substanță aduse prevederilor.

Proiectele au încercat să transpună în lege ideile proiectului prezidențial “România Educată”, dar ce a ieșit în 
final este un cocktail toxic de prevederi:
      

Promisiuni de salarii mărite pentru profesori, deși fondul de salarii se aprobă nu prin Legea Educației, ci 
prin Legea Bugetului de Stat, în fiecare an;

Ministrul decide personal toate numirile în funcțiile-cheie din educație, fără niciun fel de criterii;

Arhitectura instituțională este desenată în jurul ministrului;

Complică și amână și mai mult intrarea de noi cadre didactice în sistemul de educație;

Un învățământ preuniversitar fracturat, la capătul căruia pe elevi îi așteaptă un Bacalaureat comun,        
indiferent ce opțiuni de viitor au luat în timpul liceului;
        
Un accent pe “excelența” unor vârfuri este o ignorare sistematică a problemelor învățământului pentru 
marea masă de elevi, cu precădere a celei din mediul rural;
      
Un rol central și decizional în învățământul universitar pentru Consiliul Național al Rectorilor, pe care 
însuși ministrul (la acea vreme) Sorin Cîmpeanu îl prezida;

Numărul de mandate al rectorilor rămâne la altitudinea Universitarilor, putând deveni nelimitat;

și mai ales ...



30

RADIOGRAFIA UNUI DEZASTRU | UN AN DE GUVERNARE PSD-PNL

Sorin Cîmpeanu este în continuare rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, precum și președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România.

Noul ministru, Ligia Deca, nu a dat niciun semnal privind soarta proiectelor de lege.

Legile învățământului sunt deocamdată în stand-by, fiindcă fostul ministru, Sorin Cîmpeanu, a fost silit să 
demisioneze, fiindcă a fost dovedit ca plagiator al unui curs la facultatea unde și-a început cariera academică. 

Un complex mecanism de protejare a doctoratelor frauduloase și o protecție 
completă față de repercusiuni pentru autorii doctoratelor plagiate.
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Mai mult pentru Servicii, mai puțin 
pentru Democrație
Într-o democrație consolidată există control asupra serviciilor secrete.
În România, serviciile secrete își fac propriile legi de organizare și funcționare.

La sfârșitul lunii mai 2022, presa publica primele informații despre un pachet de legi de organizare și funcționare 
a serviciilor secrete din România, apoi, la începutul lunii iunie, presa a făcut publice textele în integralitate.

Întregul sistem pare luat pe nepregătite pentru aceste dezvăluiri. Trec zile întregi în care nimeni nu poate 
răspunde coerent la întrebări fundamentale: 
„
        
        “Cine le-a făcut?”, 
        “De ce le-a făcut?”, 
        “Cum justifică prevederile prin care serviciile secrete primesc mai multe puteri și sunt supuse 
          unui control mai redus chiar și decât cel formal din prezent?”

Iritarea e vizibilă mai ales la nivelul președintelui Klaus Iohannis, care e preocupat înainte de toate să afle ce 
surse au furnizat proiectele către presă.

Doar Serviciul de Informații Externe și-a asumat public că a livrat proiectul propriei legi. Nici până în ziua de azi 
paternitatea celorlalte proiecte nu a fost asumată și nici nu au fost puse în vreo formă de dezbatere publică.

Printre altele, proiectele prevăd:
         

O imunitate specială a ofițerilor de informații;
Demiterea directorului SRI trece în puterea Președintelui;
Extinde sfera amenințărilor la securitatea națională la educație, sănătate, administrație, cercetare și 
alte   stări de fapt;
Introduce obligativitatea civililor și firmelor de a coopera cu serviciile de informații
Descinderile procurorilor la SRI trebuie aprobate în prealabil de către Președinte;

După devoalarea acestor proiecte, peste subiect s-a așternut o liniște grea. Proiectele nu au ajuns formal nici la 
Guvern și cu atât mai puțin în Parlament, ceea ce ridică o întrebare fundamentală – dacă erau atât de urgente și 
motivate de situația de securitate din zona României, de ce promotorii lor nu au mai mers mai departe?
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Interesul sporit al mass media față de diverse titluri academice ale politicienilor a făcut mai multe victime în 
rândul miniștrilor. Ce nu au făcut plagiatele, au făcut DNA sau chiar politicienii.

Ministrul Digitalizării, Florin Roman, este forțat să își dea demisia din cauza acuzațiilor de plagiat în lucrarea 
de dizertație.

Plagiat, abuz și incompetență

Patru miniștri au plecat din Guvern din cauza acuzațiilor 
de plagiat, abuz în serviciu și incompetență.

Vasile Dâncu
Ministrul Apărării

Florin Roman
Ministrul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării

Sorin Câmpeanu
Ministrul Educației

Adrian Chesnoiu
Ministrul Agriculturii

Următoarea victimă a acuzațiilor de plagiat este chiar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Și-a însușit cu 
seninătate un curs de îmbunătățiri funciare și a evoluat în câțiva ani – natural – de la autor al unor capitole din 
curs la autorul întregului curs.

De remarcat că și Florin Roman, și Sorin Cîmpeanu și-au înaintat demisiile după acuzațiile de plagiat unui 
prim-ministru – Nicolae Ciucă - el însuși acuzat de plagiat – un caz a cărui soluționare a fost blocată practic 
de instanțe și Parchet, deși impostura academică este înainte de toate o chestiune care trebuie soluționată 
mai întâi în mediul academic.
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În ciuda asigurărilor publice date atât de prim-ministrul Nicolae Ciucă, cât și de președintele Klaus Iohannis că 
se va face rapid lumină în această chestiune, practic nu s-a întâmplat nimic.

În fine, cea mai recentă plecare de la vârful Guvernului (la data trimiterii acestui material la tipar...) este 
ministrul Apărării, Vasile Dâncu.

A fost nevoie de 10 zile, o declarație a Președintelui Klaus Iohannis – care l-a trimis să citească revista presei 
înainte de a face declarații, pentru ca ministrul Dâncu să demisioneze. Se întâmpla chiar de ziua Armatei, pe 
24 octombrie.

La o lună după ce a cerut public analiza tezei sale de doctorat, premierul a dat în judecată 
Ministerul Educației, aflat în subordinea sa, cerând suspendarea a trei sesizări prin care 
lucrarea sa a fost reclamată pentru plagiat la CNATDCU.

Parchetul General a deschis, anterior, o investigație ce viza teza de doctorat a premierului și a 
ridicat de la universitatea care i-a acordat lui Nicolae Ciucă titlul de doctor toate documentele 
originale referitoare la studiile acestuia. 

La doar două zile după ce premierul a introdus acțiunea în instanță, procurorii de la Parchetul 
General au ridicat și de la CNATDCU toate documentele din dosarul de analiză a suspiciunilor 
de plagiat. 

Pressone.ro, 22 martie 2022

O altă acuzație de plagiat planează asupra ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. Lucrarea sa de 
doctorat, susținută la Universitatea Babeș Bolyai în 2018 și intitulată “Securitatea energetică și managementul 
resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual” este chiar mai mult decât un plagiat. 
A fost coordonată de Adrian Ivan, rectorul Academiei de Informații “Mihai Viteazul”.

Este o compilație naivă de platitudini luate de pe Internet, nici măcar din alte surse științifice, împănată cu 
grafice copiate de asemenea de pe Internet.

A fost nevoie însă de un efort al unor voluntari USR pentru a scoate această perlă de înțelepciune academică 
la lumina zilei. Singura cale de a face acest lucru a fost aceea de a copia de mână textul lucrării, fiindcă era 
disponibil – uzând de prevederile aberante ale Bibliotecii Naționale – doar pe două calculatoare de la sediul 
central al Bibliotecii și nu puteau fi făcute copii în niciun alt fel.

O altă victimă la vârful Guvernului a fost făcută de DNA. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost 
silit să demisioneze după ce DNA l-a acuzat de abuz în serviciu. În octombrie a fost pus oficial sub acuzare 
pentru trucarea unor concursuri de angajare.
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Analiza pe larg a guvernării PSD-PNL
Lista eșecurilor catastrofale în doar un an de guvernare se oprește aici, fără a avea pretenția că e o listă 
completă. 

Viețile a milioane de români au fost date peste cap în acest 
din urmă an, când ar fi fost mai important ca niciodată ca 
Guvernul să dea dovadă de competență, curaj și asumare.

În cele ce urmează vă prezentăm, punctual, mult mai multe cazuri de eșecuri – unele care au afectat toată 
populația, unele care au afectat doar segmente de populație. Acestea sunt grupate în trei categorii:

Promisiuni majore făcute în programul de guvernare, care nu au fost transpuse niciodată în 
realitate. De altfel, caracteristica principală a Guvernului în acest an a fost aceea de a vorbi 
mult și a face puțin.

Promisiuni din programul de guvernare implementate aberant sau soluții apocaliptice la 
probleme apărute între timp și care nu puteau fi prevăzute în programul de guvernare.

Promisiuni din programul de guvernare așteptate de segmente importante din populație, 
pentru care ar fi fost foarte important ca Guvernul să ofere soluții bune.
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Achiziții pentru prietenul Președintelui

Cărțile de identitate electronice sunt tot la 
stadiul de proiect-pilot

„Siguranța și protecția cetățeanului e doar o lozincă

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

Eficientizarea managementului resurselor logistice și financiare.

• Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului 
• Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului și a comunităților având la bază dezvoltarea componentei 

de cunoaștere concretizată printr-o prezență activă pe teren, precum și prin menținerea și îmbunătățirea unor legături 
și interacțiuni solide și permanente cu membrii comunităților respective; 

• Pe 2 august 2021 a fost lansat la Cluj proiectul pilot cu o perioadă estimată de derulare de 6 luni 
• Un an mai târziu: au fost emise puțin peste 5.000 de cărți de identitate electronice în proiectul de la Cluj. Abia la 

jumătatea anului 2023 proiectul va fi extins la București și până la finalul lui 2023, în marile municipii.
• In iunie 2026, conform PNRR, trebuie deja sa avem emise 8.500.000 de cărți de identitate electronice.

Eficientizarea resurselor logistice ale Poliției a devenit de fapt o eficientizare a afacerilor unui prieten al Președintelui Iohannis. 
Achiziția de 600 de autoturisme de lux BMW pentru dotarea Poliției nu doar că depășește cu mult limitele ridicolului într-o 
țară ca România, dar parametrii tehnici impuși la licitație puteau fi îndepliniți doar de distribuitorul care e deținut de un 
prieten al președintelui Iohannis.

Prins în fapt, ministrul Lucian Bode a încercat să dea vina pe Cătălin Drulă pentru parametrii care calificau doar modelele de 
BMW. Oricine știe cât de puțin despre achizițiile publice înțelege că parametrii restrictivi au fost stabiliți de angajații MAI.
Parchetul European a fost sesizat de USR în acest caz.

Poliția Română este o instituție din ce în ce mai ineficientă față de nevoile reale de protecție ale cetățenilor. Crimele de la 
Caracal, de la Onești, mașina aruncată în aer la Arad, sunt doar vârfuri de aisberg pentru lipsa de eficiență a Poliției. Cea mai 
mare parte a indicatorilor de criminalitate sau cei privind accidentele rutiere și cauzele lor sunt doar de uz intern în MAI și nu 
sunt destinate publicului, deși sunt deosebit de importante.

Program de guvernare - capitol MAI
• Astfel, se are în vedere operaționalizarea unor proiecte de interes deosebit, precum emiterea actelor de stare civilă, a 

cărții electronice de identitate, digitalizarea înmatriculării vehiculelor și emiterii permiselor de conducere. În perioada 
imediat următoare, va fi generalizată emiterea cărții electronice de identitate (CEI) la nivel național, pe baza informațiilor 
colectate în cadrul Proiectului- pilot demarat în anul 2021, și va fi retehnologizată infrastructura IT aferentă, administrată 
la nivelul MAI. 
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AGRICULTURĂ

PNRR-ul agricol este în pericol

Subvenții doar pentru fermele mari, 
ale prietenilor politici

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Definitivarea Planului național strategic 2023—2027 al României, cu o alocare de 15,636 mld. euro, care se va concentra pe 
atingerea următoarelor obiective:
• Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat; 
• Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității
• Îmbunătățirea performanței fermierilor în lanțul valoric.

Consolidarea fermelor de familie
Măsuri:
• Sprijinirea investițiilor în modernizarea, restructurarea, creșterea competitivității și a performanțelor de mediu, în special 

pentru fermele de familie, în sectorul vegetal și zootehnic;
• Sprijinirea investițiilor pentru implementarea soluțiilor digitale în agricultură;
• Încurajarea comercializării produselor finite obținute în fermele de familie și prin formele asociative;
• Asigurarea accesului la finanțare;
• Sprijinirea organizării fermelor de familie în forme asociative cu rol economic;
• Realizarea de programe specifice și consolidarea acestora prin modificări legislative.

Planul Național Strategic (PNS) în agricultură a fost trimis pentru prima dată la Bruxelles în octombrie 2021. Un an mai 
târziu, și după mai multe runde de observații trimise de Comisie și răspunsuri de la București, Planul este încă departe de 
aprobare. 

În multe aspecte, propunerile Ministerului de a gestiona agricultura prin acest Plan diferă drastic de declarațiile de la 
București, în particular ale ministrului Daea. Micii fermieri și producători cu care ministrul se pozează practic în fiecare 
săptămână și cărora le dă asigurări de sprijin, joacă doar un rol marginal spre inexistent în planurile Ministerului.

Deși ministrul nu ratează nicio ocazie să plângă pe umărul micilor fermieri români,  PNS favorizează de fapt doar marii 
fermieri din România, printre care se numără și prietenii politici ai ministrului (familia Stănescu, jud.Olt), alocându-le cele mai 
mari subvenții, în vreme ce pentru micii fermieri ministerul a ales cele mai mici praguri de subvenții.

9. (...) fermele mici și mijlocii sunt excluse efectiv de la sprijin, (...) sprijinul vizează în principal unitățile comerciale 
mari ( în unele cazuri sprijinul atingând un nivel extrem de riddicat, de exemplu 15 milioane EUR) (...)
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Recapitalizarea casei de comerț Unirea

Promisiuni
Casa de comerț Unirea va fi recapitalizată cu 100 milioane de euro.
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Realitate
Înființată în 2018, Casa de comerț Unirea s-a remarcat printr-un management dezastruos: a înființat un magazin de 
branzeturi la Sibiu si un magazin la București, dar nu și-a plătit niciodată furnizorii, care au plecat la scurt timp. A înființat un 
punct de colectare la Tulcea pentru pește, unde a ajuns să importe icre din China. Toată marfa a trebuit apoi să fie distrusă. 
În ultimii trei ani a produs pierderi de peste 15 milioane de lei. 

În prezent, noul director general este un fin al soților Rareș și Ramona Mănescu, fost primar al Sectorului 6, respectiv, fost 
ministru al Transporturilor. 

Irigații cu aer

Promisiuni

Realitate

Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații
• Finalizarea Programului Național de Reabilitarea a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNI);
• Asigurarea gratuită a apei până la stațiile de punere sub presiune preluate de către organizațiile de îmbunătățiri funciare 

și/sau la echipamentele de udare mobile/motopompe;
• Finalizarea obiectivelor de investiții aflate în diferite stadii de execuție și proiectare;
• Finanțarea studiilor de fezabilitate și studiilor de impact pentru realizarea de noi amenajări de irigații.
• Măsuri destinate achiziționării de echipamente de irigații.

Comisia Europeană a refuzat să finanțeze irigații prin canale deschise, caracterizate de pierderi catastrofale de apă (prin 
infiltrații și evaporare).
Ministerul investește în canale prin care nu va curge apă, pentru nu are de unde să o ia, în condiții de secetă pedologică.

Alimentele lăudate de ministru de fapt 
nu sunt o prioritate pentru minister

Promisiuni

Realitate

Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice
Prin dezvoltarea agriculturii ecologice contribuim atât la protecția mediului înconjurător, cât și la obținerea de produse 
agroalimentare sănătoase necesare consumului uman. În timp ce agricultura ecologică contribuie la protejarea mediului, 
aceasta produce concomitent și alimente cu o valoare mai mare din perspectiva asigurării sănătății consumatorilor. 
Măsuri:
• Susținerea investițiilor în fermele ecologice care integrează producția cu procesare; 
• Acordarea de sprijin financiar pentru suprafețele cultivate în sistem ecologic.

Anul trecut doar 2,4% din terenurile din România erau folosite pentru agricultură ecologică,  în timp ce media europeană era 
de 8%, iar ținta Uniunii Europene este să se ajungă la 25%. În ciuda procentului minuscul de agricultură ecologică, România 
cere fonduri prin Planul  strategic pentru doar 3,53% din terenurile existente. Asta în vreme ce ministrul Daea dă asigurări 
că nu vom mânca greieri – asta fiind tot ce a înțeles din ce se întâmplă la Bruxelles pe domeniul lui.

59. României i se solicită să abordeze în mod adecvat în analiza SWOT următoarele: ponderea scăzută a 
agriculturii ecologice în suprafața agricolă totală, sprijinirea și promovarea insuficientă a practicilor agricole și 
a investigațiilor care vizează reducerea emisiilor, necesitatea de a investi în gestionarea durabilă a efectivelor 
de animale și a gunoiului de grajd, suprapunerea turbăriilor și zonelor umede cu zonele cultivate și împădurite, 
diminuarea atât a pajiștilor permanente, cât și a terenurilor forestiere.
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Strategia de comerț exterior 
- un site inutil

Sprijinirea companiilor românești 
strategice prin falimentare
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Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

Operaționalizarea și eficientizarea Portalului de comerț.

Programul “Salvarea firmelor strategice românești”
Criza sanitară și cea economică vor accentua riscul de faliment al firmelor românești și vor reduce drastic competitivitatea 
acestora. 
Propuneri: 
• Instituirea de urgență a unui mecanism de infuzie de capital în firmele românești aflate în dificultate, prin cumpărarea 

de acțiuni de către stat și majorarea de capital, cu obligația înstrăinării acțiunilor după o perioadă (5 ani), cu dreptul de 
preempțiune al celorlalți acționari; 

Un grup de 26 de parlamentari PSD, PNL și UDMR au inițiat un proiect de modificare a Legii 335/2007, a Camerelor de comerț 
din România, prin care Camera de Comerț și Industrie a României primește puteri discreționare atât față de companiile 
private din țară, cât și față de camerele de comerț bilaterale.

Pagini întregi pe care sunt scrise texte de umplutură menite să existe doar în timpul construcției site-ului: http://www.
portaldecomert.ro/ . Cele mai recente știri sunt din iunie. Cele mai recente oportunități de afaceri cu alte state sunt din 2019.

Cazul Blue Air este cel mai elocvent pentru felul în care guvernul înțelege să salveze ceva. Simpla alocare financiară este în 
mod clar o rețetă pentru falimentul companiilor “ajutate” de stat.

Proiectul (PL-x 527/2022) a fost întâmpinat cu o reacție vehementă, fără precedent, de către cele mai multe din camerele 
bilaterale care există în România (AmCham, CCIFER, AHK, Camera Româno-Italiană, printre cele mai mari), care se văd 
amenințate să devină subordonate CCIR.

CCIR capătă autoritate peste camerele 
de comerț bilateraleTO
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Încă un contract major fără 
componenta de offsetTO

P 
GO

GO
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Continuarea demersurilor privind dezvoltarea capabilităților prin implementarea prevederilor Programului Armata României 
2040 și a Planului multianual de înzestrare a Armatei României, principalele linii de interes imediat fiind: 
• elaborarea și implementarea planurilor de acțiune subsecvente și identificarea, împreună cu Guvernul României, de 

soluții focalizate în special pe cooptarea industriei românești în implementarea planului multianual de înzestrare și 
retehnologizare a acesteia pentru asigurarea unei reziliențe militare industriale pragmatice.

România continuă achizițiile de armament de la categoriile de furnizori scutiți de obligația de compensare (offset, conform 
OUG 189/2002), adică de la alte guverne.

Cea mai recentă achiziție notabilă o reprezintă 32 de aparate F-16, de la guvernul norvegian, contra sumei de 388 milioane 
de euro. Primele avioane urmează a fi livrate în 2023.

Exemplul de la polul opus este Polonia, care a cumpărat 48 de aparate F-16 pentru aproape 4 miliarde de euro direct de 
la producătorul Lockheed Martin, iar din prevederile sistemului offset au obținut înapoi în economia poloneză aproximativ 
170% din investiția guvernamentală.

România nu apare nicăieri în clasamentele țărilor care au ajutat militar Ucraina. Cel mai mare vecin al nostru a fost 
atacat de Imperiul Rus și România ține secret ajutorul oferit. Toate celelalte țări fac public acest ajutor.

Realitate

Promisiuni

Elaborarea și îmbunătățirea cadrului normativ specific domeniului apărării și calității vieții personalului: 
• (...)Avem în vedere continuarea dezvoltării sistemului informatic și de comunicații militar(...)

2 martie 2022, 
• Un MIG-21 și un elicopter IAR 330 Puma se prăbușesc în apropierea bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu.
• 8 morți – pilotul avionului și 7 militari din elicopter, inclusiv echipa de salvare plecată după avion. 
• Presa a dezvăluit deficiențe majore de planificare a operațiunilor și mai ales a lanțului de comandă și transmitere a 

ordinelor.

MApN nu a explicat niciodată cele întâmplate și nici dacă a modificat procedurile pe baza învățămintelor trase din această 
tragedie sau dacă responsabilii au fost trași la răspundere.

Realitate

Promisiuni

Morții sunt întotdeauna de vină
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Singura cale prin care statul știe să 
ajute - să dea subvenții

Marketing pentru România - prilej
de turism pentru incompetenți

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Creșterea competitivității companiilor prin scheme de ajutor de stat, granturi și garanții

Derularea de acțiuni de marketing atât în format tradițional, cât și în mediul online, care să contribuie la creșterea notorietății 
destinației turistice România la nivel național și internațional.

Companiile din România au nevoie să fie lăsate în pace să-și conducă afacerile așa cum știu ele mai bine. Statul, prin intervenții 
de tip scheme de ajutor de stat, granturi și garanții, nu face decât să distorsioneze piața și să distribuie preferențial banii din 
taxele și impozitele tuturor doar unora. Antreprenoriatul autentic este orientat către client și deservirea nevoilor lui, precum 
și către inovație și eficiență; nu este construit să urmărească îndeplinirea unor criterii arbitrare stabilite de niște funcționari 
care nu au lucrat nicio zi în mediul privat.

Standul de la New York este reprezentativ pentru astfel de manifestări, organizate de statul român.

MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
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MINISTERUL CULTURII

Impulsionarea cinematografiei
- datorii de milioane de euro

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Includerea printre prioritățile culturale strategice ale României a sectorului cinematografic, atât pentru valoarea adăugată 
din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al capacității sale de internaționalizare a produselor culturale 
românești, prin: 
• Revalorificarea patrimoniului național cinematografic prin restaurare, remasterizare și digitalizare, precum și promovarea 

și exploatarea la nivel național și internațional ale operelor audiovizuale de patrimoniu; 
• Reforma instituțională și a întregului sistem de finanțare, distribuție, exploatare, promovare a cinematografiei românești 

— structura și guvernanța Centrului Național al Cinematografiei, precum și misiunea și obiectivele acestuia; 
• Eficientizarea instrumentelor de susținere a cinematografiei: colectarea contribuțiilor și utilizarea sumelor din Fondul 

Cinematografic (fond extrabugetar, din care se finanțează filmele românești, festivalurile și distribuția de film) și 
instituirea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice aprobate în cuantum de 250 
milioane de euro; menținerea, îmbunătățirea și dezvoltarea programului de stimulare a investițiilor străine 
în cinematografie; promovarea unor mijloace prin care autoritățile centrale și locale pot susține, facilita și stimula 
dezvoltarea acestui domeniu.

Construirea unui spațiu cultural la nivelul marilor săli internaționale de concerte și/sau spectacole cu dotări adecvate și 
acustică optimă — valoarea estimată a investiției: 40 de milioane euro/fonduri europene nerambursabile;

Adaptarea legislației în scopul finanțării prin direcționarea anuală a unui procent de 2% din sumele colectate la bugetul de 
stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc către bugetul Ministerul Culturii 
pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat pentru sprijinirea sectoarelor cultural-creative;

Într-un an întreg de guvernare, actualul ministru al Culturii nu a inițiat absolut nimic în domeniul cinematografiei, dimpotrivă, 
a prelungit mandatul actualei directoare, altfel pensionară, în fruntea instituției.

PSDPNL promite fonduri de sute de milioane de euro în condițiile în care CNC nu are destui bani să organizeze cele două 
sesiuni de finanțare anuale obligatorii prin lege, iar schema de încurajare prin credite fiscale, de promovare a producțiilor 
internaționale în România, inițiată de PSD, are în continuare milioane de euro datorii la producătorii care au investit deja 
filmând în România. 

O gogoașă rostogolită în promisiunile PSDPNL, pentru care actualul ministru nici măcar nu a început identificarea spațiului 
unde să se construiască, ca să nu mai spunem de identificarea banilor. Motiv pentru care ministrul face uitat acest punct din 
program de mai bine de un an de zile.
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O sală de concerte modernă - nici măcar pe hârtie

Taxă pe jocuri de noroc, tot 
către ministerTO
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MINISTERUL CULTURII

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

• Susținerea financiară a proiectului “Timișoara — Capitală Europeană a Culturii 2023”;   
• 2 milioane de lei promise din 50 de milioane până în octombrie 2022;
• Implicarea autorităților centrale în pregătirea și derularea programului “Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii”. 

Schema de ajutor a sectorului cultural, promisă până în 2023.

Până cu două luni înainte de debutul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, Ministerul Culturii a lăsat, 
practic, toată responsabilitatea financiară a organizării și finanțării în sarcina Primăriei Timișoara. Deși banii sunt prevăzuți 
în legislație încă din 2019, actualul minister al Culturii se face că nu vede și nu-i pasă, petrecând aproape un an în jocul de-a 
cum să dea cât mai mulți din ei propriilor oameni de coaliție politică, în timp ce Timișoara e în imposibilitatea de a lansa 
procedurile pentru ca programul să fie un adevărat eveniment național.

Sectorul cultural privat și independent din România a trecut prin pandemie amăgit cu potențialul unui ajutor de stat care 
să compenseze cel puțin un an de restricționare a activității. Statul a cerut solidaritate din partea operatorilor, oferind în 
schimb întâi 50 de milioane de euro, apoi 100 de milioane, materializate, în 2022, într-un proiect de sprijin în valoare de 
28 de milioane de lei. Despre care ministrul Culturii vorbește din octombrie 2021 și pe care anticipează, după 12 luni, că va 
ajunge la beneficiari la finalul lui 2023, la trei ani și jumătate de la declanșarea pandemiei, și va fi destinat, în primul rând, 
acoperirii… datoriilor la bugetul de stat acumulate de operatorii culturali puși pe tușă.

Acești 2% - practic, de la Loteria Română - sunt acum principala sursă de finanțare pentru proiecte culturale, prin concurs, 
la Fondul Cultural Național.

În locul unui mecanism dovedit eficient și transparent de finanțare, Ministerul Culturii vrea să-și aloce lui banii necesari 
sectorului cultural, pe care să-i împartă nu se știe în baza a ce – să înlocuiască Fondul Cultural Național cu decizii din pix la 
nivel guvernamental-politic, în condițiile în care are deja obligația legală de a finanța proiecte independente, din propriul 
buget.

Sprijinul financiar pentru sectorul cultural în timpul 
pandemiei va ajunge la beneficiari în 2023. 

Dacă va ajunge...

Timișoara - Capitală europeană a culturii 
2023, un proiect ignorat în mod activ de 

la BucureștiTO
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Anunțat în urmă cu mai bine de un an, 
programul “Anghel Saligny” nu face 
vreo diferență majoră în dezvoltarea 

României
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Promisiuni

Realitate

Realitate

Prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, vom sprijini toate UAT-urile în vederea dezvoltării echilibrate și a 
susținerii coeziunii teritoriale, fiecare solicitant având garantată o sumă minimă pentru proiecte de dezvoltare locală.

Primele contracte au fost semnate abia la sfârșitul lunii august 2022. Până la jumătatea lunii octombrie au fost semnate 
doar 28 de contracte, în valoare totală de 191 milioane de lei, adică mai puțin de 0,3% din bugetul total al Programului 
Anghel Saligny, de 65,6 miliarde de lei.
• Un pod în Cluj Napoca
• 8 rețele de apă și 
• 9 canalizări în mediul rural
• 3 drumuri județene
• 1 drum comunal
• 4 străzi urbane
• Niște ulițe asfaltate în două sate
*(date la 12 octombrie 2022)

La jumătatea lunii septembrie 2022, fuseseră aprobate la finanțare doar 4.604 din cele 7.545 proiecte depuse la minister.
Baza de date a programului Anghel Saligny de pe pagina ministerului este inaccesibila - https://investitii.mdlpa.ro/ 

• Construcția primei creșe, construită din fonduri PNRR, a început pe 18 august. “(...) alte 20 pot intra, în curând în acest 
stadiu” spune ministrul Cseke Attila.

• Zero campusuri școlare demarate; 
• Un cămin studențesc, al cărui contract de proiectare și execuție a fost semnat abia în septembrie 2022;
• Zero centre universitare;
• Zero tabere școlare;
• Zero centre de excelență.

Promisiuni
Astfel, pentru accesul în mod egal la educație al copiilor și al tinerilor și pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a 
procesului educațional într-un singur schimb, vor fi realizate proiecte privind:
• 500 de creșe, grădinițe și școli, constând atât în construcții noi, cât și în reabilitări;
• 15 campusuri școlare, constând în școală, liceu, internat, teren de sport, ateliere, laboratoare, cantină; 
• 20 de cămine studențești;
• 5 centre universitare;
• 20 de tabere școlare; 
• 20 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire).

Dezvoltare de infrastructură
- intenții mari, putințe mici
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Realitate

Realitate

Realitate

Doar la 2 spitale au început lucrări de reabilitare până în prezent: 
• Spitalul Județean de Urgență Giurgiu (care trebuia să fie gata în aprilie 2022 și nu e);
• Spitalul Municipal Turnu Măgurele (care trebuia să fie gata în mai 2022 și nu e).
Doar 3 au norme tehnico-economice aprobate și urmează să fie începute în viitor lucrările:
• Spitalul Orășenesc Sinaia;
• Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;
• Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”.

Guvernul a modificat în 2 martie prin OUG 16/2022 Legea transparenței decizionale în administrația publică și a tăiat fără 
niciun fel de consultare cu societatea civilă sau alte instituții, cele 30 de zile de consultare publică pentru acte normative 
inițiate de Guvern. 

Resursele umane promovate în sectorul public:
• Fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, promovat în funcția de director regional la Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia cu zero experiență relevantă;
• Fostul director al Muzeului Cotroceni, Liviu Jicman, promovat președinte ICR, după ce a ocupat funcția de director al 

Muzeului Cotroceni fără să aibă niciun fel de experiență relevantă pentru postul respectiv.

Promisiuni

Promisiuni

“Construirea, reabilitarea și dotarea a:
• 200 de centre medicale în mediul rural;
• 15 spitale județene — reabilitare;
• 30 de spitale municipale și orășenești — reabilitare;
• 7 spitale, inclusiv maternități.”

Resursele umane din sectorul public, competente, integre și dedicate cetățeanului.

Infrastructură medicală în mediul rural
- un vis prea îndepărtat

Vorbe, nu fapte!

Promisiuni
Încurajarea implicării directe a reprezentanților societății civile și mediului privat în adoptarea și prioritizarea măsurilor de 
debirocratizare inițiate de către Guvern și Parlament;

Transparența decizională e din ce în 
ce mai opacăTO
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Realitate

Realitate

Realitate

Realitate

Nu a fost demarată.

Nu a fost demarată.

Nu a fost demarată.

Nu a fost demarată.

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

“O reformă privind evaluarea de către stat a terenurilor, ca punct minimal de plecare în stabilirea cuantumului despăgubirilor 
acordate de către stat, în cadrul procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică.”

“Realizarea modelului digital al terenului (DTM) și al suprafeței (DSM) cu acoperire totală de 50.000 km2, în 8 județe ale 
României.” 

“Culegerea datelor privind rețelele edilitare din subteran din 41 de municipii reședință de județ și București, cu un buget 
alocat de 65.000.000 euro”

Revizuirea Codului administrativ astfel încât să fie remediate disfuncționalitățile constatate în cei 2 ani de aplicare și 
prevederile legale care generează anomalii în administrația publică centrală și administrația publică locală.

O evaluare care să dea bine în 
programul de guvernare

Smart villages, dar fără baze digitalizate

Harta rețelelor edilitare - în continuare o enigmă

Un cod administrativ pentru altădată

TO
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Realitate

Realitate

Realitate

Trebuia să fie finalizat în 2021, în baza unui contract care a costat 6 milioane de lei.

Nu a fost demarată.

În noiembrie 2021, podul Luțca din județul Neamț s-a prăbușit la jumătate de an după ce a fost reparat. Valoarea reparației 
a fost de 8,3 milioane de lei. 

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Elaborarea Codului de procedură administrativă care să stabilească regimul juridic aplicabil actelor și contractelor 
administrative, reguli și mecanisme pentru simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin soluții de e-guvernare, 
pentru facilitarea accesului cetățenilor la administrația publică și pentru creșterea transparenței și eficienței instituțiilor 
publice.

Flexibilizarea managementului instituțiilor publice prin încadrarea clară a instituțiilor guvernamentale pe categorii: 
• Instituții care au funcții cu prerogative de putere publică, organizate la nivel de ministere, autorități, unele agenții 

guvernamentale, consilii județene, primării etc.; 
• Instituții axate pe livrarea unor servicii specifice către populație de la nivel guvernamental sau teritorial; 
• Restructurarea administrației centrale pe baza acestor mandate, astfel încât structura acesteia să fie flexibilă. 

Stabilirea unui mecanism de coordonare și monitorizare a investițiilor publice majore.

Implementarea unui model profesionist și imparțial de recrutare în funcția publică, prin organizarea unui sistem de concursuri 
care să pună accentul pe competența și integritatea funcționarilor publici, precum și pe orientarea spre performanță. Acest 

Elaborarea unui Cod de procedură administrativă
- dacă ar avea cine să o facă!

Flexibilizarea managementului instituțiilor publice. Ar 
putea fi o glumă bună dacă nu ar fi atât de tristă...

Coordonare și monitorizare pentru investițiilor publice 
majore – mai degrabă inventarul eșecurilor

Recrutarea pe bune pentru funcția publică 
- atunci când o sa fie iar USR la guvernare
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Realitate

Realitate

Realitate

Hotărârea Guvernului care presupune înregistrarea audio-video a probelor de examen și selecția aleatorie a membrilor 
comisiei de evaluare este blocată pe site-ul MDLPA de mai bine de jumătate de an. USR a depus un proiect de lege care să 
preia acele prevederi în Codul administrativ.

Majoritatea primăriilor din țară nu au nici măcar adrese de e-mail securizate intern, de tipul contact@primarie.ro. 

Foarte multe primării din țară au site-uri absolut rudimentare, dezvoltate în baza tehnologiei de acum 20-25 de ani. 

MDLPA nici măcar nu știe la momentul actual cu exactitate câți funcționari publici/personal contractual lucrează în primăriile 
din țară, sau în instituțiile din subordinea primăriilor. 

Nu a fost demarată.

Promisiuni

Promisiuni

Realizarea de sisteme informatice unitare la nivel local, care să permită interoperabilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu 
nivelul central; realizarea raportărilor Open Data conform specificațiilor unitare la nivel național. 

Interoperabilizarea bazelor de date local-central, reglementarea accesului reciproc la bazele de date local-central și central-
local. 

Instituțiile deconcentrate reprezintă aproape o treime din administrația publică. În prezent, coordonarea acestora se realizează 
practic partajat de către compartimentele funcționale de resort ale ministerelor în subordinea cărora sunt organizate și de 
către instituția prefectului, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu. O analiză a activității acestora arată că sunt, de cele mai 
multe ori, ineficiente, subdezvoltate și pasive. Multe dintre aceste structuri deconcentrate au corespondent în administrația 
publică locală descentralizată din subordinea consiliilor locale, județene și ale primăriilor, de exemplu, în sectoare precum 
tineret și sport, servicii sociale sau de sănătate. De asemenea, se poate observa cum unele spitale aflate în subordinea 
administrației publice locale funcționează mai eficient și beneficiază de resurse superioare și finanțare mai bună. Guvernul 
va clarifica pe baza unei evaluări serioase mecanismele de coordonare și management ale acestora, care să pună activitățile 
desfășurate într-o paradigmă bazată pe performanță și eficacitate

Interoperabilitatea datelor la nivel local și 
raportări Open Data - sau ce să-i mai cerem anul 

acesta lui Moș Crăciun

O reformă serioasă a instituțiilor deconcentrate.
Atât de serioasă, că nici nu am început-o

obiectiv va fi pus în practică prin dezvoltarea și pilotarea unui proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în 
administrația publică centrală prin concurs de recrutare.
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Realitate

Realitate

Nu a fost demarată. 

Dacă se propune o modalitate diferită de evaluare a activității unei instituții sau a unui funcționar public, acest proces nu 
a fost încă demarat. Acum evaluările se fac la nivel intra-instituțional de cele mai multe ori, fără să se țină cont de părerea 
cetățenilor față de serviciile publice primite. 

Promisiuni

Promisiuni

Crearea infrastructurii naționale de registre administrative în administrația publică: crearea și administrarea unor identificatori 
unici, implementarea de arhitecturi TIC standardizate, realizarea și extinderea interoperabilității dintre acestea, sistematizarea 
și simplificarea fluxurilor de date, de interogare și a procedurilor de raportare. 

Administrație în interesul cetățeanului și orientare către rezultate. Evaluarea pentru fiecare instituție și fiecare funcționar va 
fi în raport cu rezultatele obținute. 

Infrastructura națională de registre administrative 
în administrația publică

Reforma evaluării instituțiilor și funcționarilor 
pornind de la rezultatele obținute



CERCETARE,
INOVARE ȘI 
DIGITALIZARE
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Cloud-ul guvernamental - un proiect 
doar pe hârtie, sub controlul serviciilor

Digitalizare pentru doar o tremie din cetățeni 
( în cel mai bun caz)

Veșnica minciună: ajutăm sectorul privat prin 
instrumente digitale

TO
P 

GO
GO

ȘI
CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE

Realitate

Realitate

Procesele de digitalizare a administrației publice locale și centrale bat pasul pe loc. Cloud-ul guvernamental pe care o bună 
parte din aceste procese ar fi trebuit să se bazeze a fost definit legal cu doar trei zile înainte de expirarea termenului din 
PNRR, după o intensă bătălie între serviciile secrete, care își doresc să aibă sub control această infrastructură. 

Miza, printre altele, o constituie finanțarea de peste o jumătate de miliard de euro din PNRR.

• Status quo: Românii nu au dobândit aptitudini digitale la nivelul sperat în propunerea “Path to the Digital Decade” astfel 
încât sub 30% din români au competențe digitale de bază și sub 10% au competențe digitale avansate, spre deosebire 
de finlandezi, de exemplu, care au aproape 80% competențe digitale și aproape 50% au competențe digitale avansate. 
Aproximativ 2 din 3 români, chiar dacă ar avea acces la internet, chiar dacă ar avea acces la un calculator, nu ar ști cum 
să beneficieze de pe urma acestor instrumente. 

• Nu există niciun program național pentru crearea de competențe - există doar niște discuții cu Ministerul Educației pe 
zona de includere în legile educației a unor direcții generale pe zona de competențe digitale.

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea serviciilor publice din administrație și automatizarea cât mai multor procese și 
interacțiuni, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor. Introducerea de proceduri administrative 
corelate strict cu sistem de e-guvernare. Creșterea accesibilității serviciilor publice online. Introducerea “domiciliului” și 
“identității” electronice pentru fiecare cetățean. 

• Elaborarea planului național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și asigurarea 
implementării acestuia, în colaborare cu sectorul privat și societatea civilă;

• Prin intermedul (E-)DIH-urilor, va fi coordonat un efort național, implementat printr-o rețea națională de ONG-uri 
acreditate, pentru alfabetizarea generală a populației și pentru dezvoltarea de competențe digitale medii. Programele 
vor fi derulate cu implicarea autorităților locale, sub coordonarea (E-)DIH-urilor regionale. 

• Crearea unui fond de investiții dedicat start-up-urilor inovative, în parteneriat cu investitori privați; 
• Operaționalizarea efectivă a unui punct de contact unic electronic pentru cetățeni și companii prin refacerea PCUe și 

integrarea acestuia cu sistemul național electronic de plăți, GHISEUL.RO, într-o platformă unică pentru cetățeni. Prin 
includerea tuturor serviciilor electronice disponibile și accesibilizarea lui prin schema de e-identitate națională, conform 



57

Semnatura electronică trebuie dublată de 
semnătura pe hârtie

CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE

Realitate

Realitate

Realitate

• Niciuna din aceste măsuri nu a fost realizată;
• Au lansat programul de creștere a competențelor digitale pentru IMM-uri, prevăzut în PNRR - atât. Adică au făcut fix 

cât erau obligați să facă prin programul lăsat de USR, fără nicio viziune pe termen lung cum să ajungem să implementam 
niște obiective destul de ambițioase menționate în programul de guvernare.

• Ce a facut ministerul: a lansat de pe 1 octombrie o caravană prin care diverși oficiali se plimbă prin țară cu scopul de a 
“promova transformarea digitală și competențele digitale la nivelul administrației publice și la nivelul fiecărui român.”

• În acest moment nu avem nicio strategie pentru digitalizarea administrației publice și niciun plan cu măsuri concrete 
pentru creșterea competențelor digitale ale funcționarilor publici.

• Avem mai multe proiecte blocate la sertar în Camera Deputaților pentru reglementarea semnăturii electronice; 
• E inutil și fără sens să legi implementarea folosirii semnăturii electronice la nivelul administrației publice de proiectul 

SITUE;
• Nici măcar acolo unde guvernul a  adoptat ordonanțe pentru recunoașterea semnăturii electronice avansate (de exemplu 

în  relațiile de muncă), în practică, atunci când ITM-urile vin în control nu acceptă documentele semnate electronic și cer 
expres documentele pe hârtie.

Promisiuni

Promisiuni

Din program: 
• Implementarea Serviciului Single Sign-on (SSO) la nivelul întregii administrații publice;
• Programe de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici;
• Instruirea personalului din administrația publică va asigura creșterea nivelului competențelor digitale în administrația 

publică din România contribuind astfel la succesul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice și a operațiunilor interne 
ale administrației și va permite creșterea eficienței și rezilienței instituționale.

• Adoptarea semnăturii electronice la scară națională, odată cu implementarea proiectului SITUE  (Sistemul de 
Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE).

Soluția ministerului pentru lipsa digitalizării 
în sectorul public - o caravană naționalăTO
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cadrului normativ european, serviciile publice electronice vor fi disponibile și accesibile și transfrontalier, pe baza nodului 
eIDAS. 



ECONOMIE
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“Investiții importante“ pentru a 
plăti salarii

Pierderi majore la companiile din industria de apărare

TO
P 
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GO
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Realitate

Realitate

Realitate

Guvernul a alocat din Fondul de rezervă 25 milioane de lei (aprox. 5 milioane de euro), pentru investiții în companiile deținute 
de Ministerul economiei care lucrează pentru industria de apărare. În realitate, suma infimă acoperă doar cheltuielile de 
personal și nu reprezintă nicicum o “investiție importantă” pentru retehnologizare.

Practic, toate companiile din domeniul apărării care se află în portofoliul Ministerului Economiei doar plătesc salarii, fără 
a produce și vinde ceva semnificativ. Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni SA, compania din industria de apărare 
cu cele mai mari pierderi anul trecut, a fost directorul administrativ al Circului Globus și director adjunct al Administrației 
Cimitirelor și Crematoriilor.

Pe de-o parte, ministerul trâmbițează digitalizarea, dar în 2022 continuă să primească dosare în format fizic, de exemplu, 
schema de ajutor de stat prin care dau 300 de milioane de euro, adică 1.5 miliarde de lei către 30 de firme.

*Acest ministru a greșit foarte puțin, pentru că nu face nimic.

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

• Investiții importante în industria națională de apărare în vederea recuperării decalajelor de tehnologizare care să permită 
operatorilor din acest sector să fie furnizori de încredere pentru MApN

• Implementarea prevederilor legislației privind guvernanța corporativă la toate societățile din portofoliul ministerului.

Susținerea creării și dezvoltării de hub-uri digitale de inovare în conformitate cu Agenda UE 2016— 2020 de digitalizare 
paneuropeană; 

Digitalizarea pe bază de dosar cu șină
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EDUCAȚIE

Au dat ”România educată“ de gard

O lege care protejează plagiatorii
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Realitate

Realitate

“România Educată” trebuia să fie noul proiect politic de reașezare a viitorului României - proiectul reprezentativ al 
Președintelui Klaus Iohannis. Transpunerea într-un proiect de lege sfârșește ridicol în mici ciupeli ale oamenilor bine plasați 
în sistemul de Educație care vor să își prelungească controlul sau chiar să își aducă la nivel de lege niște pârghii până acum 
informale. 

USR a criticat proiectul și și-a expus propria viziune într-un document de poziție.

Reglementările care acoperă problema doctoratelor plagiate sau obținute prin diverse forme de fraudă academică sunt 
difuze și disipate pe mai multe paliere - administrativ, juridic, academic și etic, în așa fel încât este puțin probabil să devină 
o soluție la “epidemia” națională de doctorate sub semnul întrebării. 

Practic, conform proiectului de lege, zeci de persoane, organisme și comisii ar trebui să lucreze sincron în plan juridic, 
administrativ și academic pentru a sancționa un plagiat. 

Promisiuni

Promisiuni

Proiectul legii învățământului preuniversitar
Din prevederile proiectului:
• Ministrul devine de facto vătaful învățământului preuniversitar, în pixul său stând toate numirile în funcțiile cheie din 

educație;
• Proiectul promite salarii mai mari pentru cadrele didactice, dar salariile mai mari vin din legea bugetului;
• Proiectul rupe în două sistemul printr-un BAC defazat, unic pentru toate trunchiurile;
• Inspectoratele școlare rămân, doar își schimbă numele;
• Proiectul se concentrează pe ideea de excelență, nu pe acces universal;
• Învățământ dual în teorie, învățământ pur profesional în practică;
• Managementul la nivel de școală rămâne o vorbă goală;
• Accesul cadrelor didactice în sistem devine și mai dificilă.

Proiectul învățământului universitar 
Printre prevederi:
• Plagiatorii primesc protecția maximă – cazurile nu mai pot fi dovedite formal, autorii nu mai pot fi pedepsiți și pot cere 

renunțarea la titlul de doctor printr-o simplă cerere.
• Consiliul Național al Rectorilor devine un jucător important în deciziile ministerului Educației.
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Evaluarea elevilor externalizată către o firmă privată

Controale cu forța în rândul elevilor și studenților

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

Standardizarea evaluării la fiecare disciplină și an de studiu și digitalizarea evaluărilor și examenelor naționale.

Proiectul legii controalelor anti-drog în școli, inițiată de parlamentari PSD, printre care și Marcel Ciolacu, prevede teste 
antidrog în școli și facultăți. Refuzul persoanei de a se supune testării în cadrul controlului operativ inopinat constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani

Programul național privind achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet având ca scop dotarea elevilor și a 
studenților, prin raportare la criterii sociale.

Deși ministerul Educației este cel mai mare angajator din România, cu zeci de mii de învățători și profesori, nu a reușit să 
formuleze o standardizare a evaluării rezultatelor școlare pe cont propriu.

Evaluarea a fost externalizată către Asociația Brio pentru Evaluarea Educației, o inițiativă privată.

Modelul iranian al poliției moravurilor pare să fi fost îmbrățișat de parlamentarii Coaliției.
Proiectul nu ia în considerare prezumția de nevinovăție și nici faptul că subiecții sunt minori și părinții trebuie să aibă un 
cuvânt de spus.

Învățământ digital pe banii părinților
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Invățământ digital fără acces la internet

Experiența învățământului din timpul pandemiei 
aruncată pe fereastră

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Programul național pentru conectarea școlilor la internet având ca scop conectarea la internet a tuturor unităților și 
instituțiilor de învățământ.

Experiența forțată a învățământului la distanță din timpul pandemiei, în care școlile au fost forțate să găsească soluții 
pentru învățământ digital nu a fost folosită în niciun fel.

Se va înființa „Platforma națională digitală a educației” care conține atât manualele în format digital, catalogul virtual, dar și 
alte resurse de învățare și posibilități de evaluare.
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Deficit de energie la iarnă

Nicio nouă centrală electrică din surse mai curate

TO
P 

GO
GO

ȘI

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

România rămâne un importator net de energie electrică, 
deficitul ridicându-se la aprox. 2.200 milioane kWh anual.
Producția de gaze din resurse proprii este prognozată să 
crească anul acesta cu doar 2,3%, România având nevoie în 
continuare să importe minim 20% din necesar. În funcție de 
condițiile meteo, acest procent poate să crească chiar spre 
50%.

În ciuda eforturilor, CE Oltenia, compania publică cu cele mai 
mari pierderi din România (aprox. 1,5 miliarde de lei anual), nu 
reușește să se transforme într-un furnizor de energie care să 
se bazeze pe tehnologii mai curate. Faptul că în conducerea 
CE Oltenia se află mulți sinecuriști promovați pe filieră politică 
va condamna compania în curând la dispariție.

Centrala electrică de la Iernut a Romgaz este deja un obiectiv 
ratat în acest an și cu mari semne de întrebare dacă va fi 
operațional anul viitor.
Practic acum suntem anunțați că va fi terminată centrala la 
sfârșitul anului 2023. România a devenit începând cu anul 
2019 importator net de energie din cauza lipsei investițiilor 
în sectorul energetic și a închiderii unor capacități energetice 
nerentabile.
Suntem într-o situație extrem de precară cu un obiectiv 
strategic eșuat. Anual Romgaz pierde la prețurile actuale 
peste 900 de milioane de euro din producția potențială de 
energie a capacității de 430 MW de la Iernut.

În ciuda operaționalizării conectorului de gaze naturale din 
Bulgaria, care aduce gaze din Azerbaidjan în Balcani, România 
nu are în acest moment niciun acord de furnizare, măcar 
de principiu, cu Azerbaidjanul. Surse din piață apreciază 
că întreaga capacitate a noului gazoduct ar putea fi deja 
rezervată de alte state.

Implementarea de măsuri în vederea asigurării securității energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează 
decarbonarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea ei din perspectiva aprovizionării cu carburanți 
și gaze naturale prin constituirea unui sistem pentru menținerea stocurilor obligatorii în conformitate cu legislația 
europeanăalte resurse de învățare și posibilități de evaluare.

Adaptarea unor capacități de producție a energiei electrice la noile tendințe europene în materie, în sensul transformării 
acestora de pe combustibil fosil solid (cărbune) pe combustibil fosil lichid (gaz natural).
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Guvernul a refuzat dialogul cu companiile private 
din energie

Pile și incompetenți la conducerea marilor 
companii din energie

Investițiile în energie - sugrumate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

Mediul de afaceri nu a fost consultat nicio clipă în privința intențiilor guvernului de a interveni în piața de energie, ducând la 
distorsiuni majore, pe care le-ar fi putut evita printr-o folosire eficientă a expertizei marilor producători și distribuitori. Atât 
timp cât principala problemă din piață este deficitul de energie era de așteptat ca deficitul să producă speculă.

Consiliul de supraveghere de la CE Oltenia este condus în continuare de o persoană care a lucrat preponderent în cadastru 
și distribuție de medicamente. Este însă vicepreședinte PNL Mehedinți. Pare suficient pentru actuala Coaliție ca să țină loc 
de expertiză economică și energetică.

Tot în Consiliul de supraveghere al CE Oltenia este și un inginer de autovehicule rutiere, fost șef al RAR Gorj, precum și un 
subinginer, specializat în Îmbunătățiri funciare.

Fondul de modernizare nu este nici astăzi accesibil pentru operatorii privați pentru a investi în noi capacități de producție 
de energie. Chiar dacă suntem în cea mai mare criză energetică din ultimele decenii Ministerul Energiei continua să blocheze 
banii europeni pentru sporirea producției de energie.

Este inadmisibil ca de aproape 2 ani acest fond să fie practic inutilizabil pentru economia privată și să vedem în programul 
de guvernare termene asumate și depășite.

 13 miliarde de euro, bani europeni disponibili din fondul de modernizari blocați pentru sectorul privat.
Nu există nici un fel de scuză pentru delăsarea și incompentența ministerului.

Crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent și predictibil, bazat pe consultare publică de substanță, care 
să constituie fundamentul piețelor libere și competitive de energie.

Sistem modern de guvernanță în sectorul energetic  prin acționarea asupra depolitizării și independenței autorităților de 
reglementare și a companiilor de stat, asupra simplificării circuitului birocratic, în sensul transparentizării și al digitalizării, 
pentru a avea o guvernanță corporativă și competență la toate nivelurile.

“Operaționalizarea până la sfârșitul anului a Fondului pentru modernizare și elaborarea cadrului necesar deschiderii apelului 
de proiecte în primul trimestru al anului 2022, cu un impact estimat de a realiza noi capacități energetice, care vor conduce la 
reducerea importurilor de energie electrică și reluarea poziției de exportator net de energie a României, și atingerea țintelor 
intermediare stabilite prin Planul Național Integrat Schimbări Climatice (PNIESC) și creșterea competitivității industriei 
energetice în piața europeană de energie.”
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Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

În realitate, pe data de 31 august 2022 cea mai mica ofertă din comparatorul ANRE, pentru energie electrică vândută 
consumatorilor casnici, era de 1,58 lei/kWh, iar pe data de 3 septembrie 2022 cea mai mică ofertă era de 1,79 lei/kWh (o 
creştere de 12,5%), iar furnizorul care oferea 1,58 lei/kWh în 31 august 2022, oferea o zi mai târziu 2,93 lei/kWh (o creştere 
de 85%).

Rămâne problema accesului marilor companii la gaze. În lipsa măsurilor de protecție și la actualele prețuri, este de așteptat 
ca multe din ele să fie închise, însemnând mii de locuri de muncă pierdute.

Începând cu aceeași zi, lemnele de foc nu au mai fost disponibile la vânzare în majoritatea centrelor de distribuție. Prim-
ministrul Nicolae Ciucă a fost silit să recunoască faptul că Ordonanța a fost o greșeală, dar nu s-a grăbit să o repare.

Producția de gaze naturale a scăzut în primele 8 luni ale anului 2022 cu 4,6% față de perioada similară din anul 2021. 
Zăcământul onshore de la Caragele este o nouă fată morgana în condițiile în care Romgaz a plătit 1 miliard de dolari pe 
participația Exxon din perimetrul Neptun Deep și nu se poate angrena financiar într-un proiect destul de complex cum este 
deep onshore.

Din cauza sabotajului PSD în 2018 prin Legea Offshore și a nepăsării actualului ministru al energiei, proiectul de exploatare a 
gazelor din Marea Neagră din perimetrul Neptun Deep nu este nici astăzi demarat. De altfel, chiar dacă totul ar merge bine 
în acest proiect, primele gaze ar putea fi extrase abia peste patru ani. Astfel România a pierdut o oportunitate colosală prin 
valorificarea celor peste 50 de miliarde de metri cubi de gaze.

Astăzi România importă gaze naturale și caută cu disperare surse alternative de aprovizionare la gazul rusesc. În aceste 
condiții orice extindere a rețelelor de gaze reprezintă de fapt o creștere a dependenței de importuri și o renunțare la 
securitatea energetică.

În același timp conform planurilor de decarbonare Europa se îndreaptă către electrificare așadar o eventuală exploatare a 
resurselor de gaze ale României trebuie să meargă în valorificarea superioară a acestora.

Ordonanțele succesive date de guvern în domeniu au avut ca scop protecția consumatorilor casnici de energie electrică.

Guvernul a plafonat prețul metrului cub de lemne de foc la 400 de lei. 

Deblocarea proiectelor de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră și a celor onshore de pe teritoriul 
României.

Ordonanțele care mai mult strica piața 
de energie

Gazele din Marea Neagră rămân în Marea Neagră
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Mulți operatori privați si-au dezactivat stațiile de 
încărcare pentru mașini electrice

Noi perspective pentru producerea de energie verde

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Realitate

Realitate

Realitate

România s-a angajat să ajungă în următorii 4-5 ani la un număr total de 18.000 de staţii de încărcare pentru maşini electrice, 
dintre care 15.000 noi staţii vor fi amenajate prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Până la primele investiții guvernamentale de acest gen, costul energiei electrice a făcut ca marile lanțuri de retail, care 
puneau la dispoziție astfel de stații, să le scoată din funcțiune.

În realitate, Transelectrica este decapitalizată de ani de zile și fără capacitatea financiară de a investi semnificativ în rețeaua 
de transport de energie electrică din România. Acesta este principalul motiv pentru care creșterea va fi una modestă a 
capacității de producție din surse eoliene în anii viitori, deoarece Transelectrica nu poate prelua producția lor.

Romgaz nu a demarat nici un proiect de producție a energiei verzi și nici nu are un plan de acțiune în acest sens. Nepăsarea 
conducerii Romgaz cu privire la un viitor sustenabil pentru companie va crea probleme pe termen lung. În același timp 
nu a existat nici măcar o singură discuție cu privire la valorificarea superioară a gazelor prin producția de metanol. Aceste 
obiective sunt tratate cu nepăsare atât de ministerul energiei cât și de conducerea Romgaz.

Susținerea dezvoltării infrastructurii de transport curat pentru stații de reîncărcare electrică și combustibili alternativi, 
potrivit legislației europene — CNG, LNG, biocarburanți avansați și hidrogen.

“Implicarea Romgaz în proiectele de producție a energiei verzi, precum și în producția de metanol.”

• Realizarea de investiții în extinderea rețelei de transport al energiei electrice pentru a crește capacitatea de interconectare 
cu statele vecine și a putea prelua capacitatea suplimentară de producție de energie electrică din surse noi sau 
regenerabile ;

• Acordarea unui loc central consumatorilor și prosumatorilor de energie.

Sistemul energetic național (Transelectrica) 
nu poate prelua noi capacități eoliene și nici 

prosumatoriTO
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“Profesionalism și corectitudine”... sau 
sinecuri de partid?

Copy-paste din programul USR
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Promisiuni

Promisiuni

Realitate
În martie 2022, MAE l-a trimis ca Ambasador în Emiratele Arabe Unite  pe domnul Octavian-Bogdan Bădica, în condițiile 
în care acesta nu a desfășurat niciodată vreo activitate în domeniul diplomației sau al politicii externe și nici nu a trecut prin 
Concursul de admitere în Corpul diplomatic şi consular. Conform CV-ului oficial, Bădica a fost contabil în cadrul unei rețele 
private de sănătate. Interpelat, MAE a răspuns că “în ceea ce privește propunerea, au fost avute în vedere următoarele 
criterii: obiectivul de a dezvolta potențialul economic bilateral, experiența în domeniul economic al candidatului, precum și 
competențele lingvistice.”

Numirea Catincăi Nistor în funcția de director al ICR Londra, care s-a realizat și cu avizul MAE, este o rușine pentru modul 
în care România vrea să reprezinte cultura română în lume. Probleme majore: neconcordanțele dintre CV-ul său și realitatea 
dezvăluită de presă (faptul că nu a absolvit LSE), prestația foarte slabă de la audieri ( întrebată care sunt principalele sale 
obiective pentru respectivul mandat, a afirmat cu nonșalanță că nu este în măsură să răspundă la întrebare și că va putea 
răspunde concret în anul 2023), valul de indignare din spațiul public (demisie-protest la ICR Londra, retragerea sa din funcție 
cerută printr-o petiție inițiată de românii din Marea Britanie). USR a fost singurul partid care s-a opus  acestei numiri și  care 
a înaintat o scrisoare oficială președintelui ICR pentru demiterea ei.

Vor fi continuate acțiunile de reformă a MAE pe principii de profesionalism, rigoare și corectitudine [...] având ca obiectiv 
principal asigurarea unei funcționări mai eficiente a MAE și proiectarea unui parcurs mai predictibil și mai corect al carierei 
diplomatice.

Îmbunătățirea semnificativă a implementării Procedurii de selecție pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a 
membrilor Corpului diplomatic și consular al României.

Obiectivul principal este de a obține împrospătarea și consolidarea Corpului diplomatic și consular român, precum și a 
personalului de specialitate cu personal competent și profesionist, inclusiv cu tineri absolvenți români bine pregătiți ai 
universităților de elită din țară și din străinătate.

Dezvoltarea diplomației culturale.

Aplicarea reală a Legii nr. 86/2016 pentru centrele comunitare românești și înființarea centrelor în toate regiunile/provinciile 
din țări terțe cu minimum 5.000 de români și încadrarea acestora cu personal, precum și alocarea de resurse financiare și 
materiale pentru a deservi, proteja, întări comunitățile românești din străinătate. Completarea serviciilor acordate de centrele 
comunitare cetățenilor români din străinătate, prin includerea, în plus pe lângă competențele din prezent, a serviciilor de 
asistență juridică, socială și în dreptul muncii, resurse pentru educație și integrare culturală, dar și de promovare a intereselor 
românilor (advocacy) la nivel local sau regional. 

Crearea unei rețele de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor românești la nivel internațional și atragerea întreprinzătorilor 
și investitorilor străini în România, constituită în principal de voluntari români din diaspora, implicând comunitățile de afaceri 
românești din Diaspora, cu sprijinul MAE și al Ministerului Economiei, al asociațiilor investitorilor străini din România și al 
camerelor de comerț bilaterale. 

Identificarea oportunităților și lansarea de campanii pentru a obține statute specifice unei minorități sau comunități etnice 
pentru români, acolo unde este posibil, obținând astfel drepturi suplimentare în țările gazdă, ca fonduri și locuri în școlile 
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Ipocrizia programelor DPRP

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Paragrafe întregi luate cu Copy paste din programul de guvernare USR PLUS Revoluția Bunei Guvernări, precum și din 
programul de guvernare al Guvernului Câțu. PNL a plagiat, practic, în programul Guvernului Ciucă.  

Deși Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DpRP) ar trebui să finanțeze programe, proiecte și acţiuni care să vină 
în sprijinul românilor de pretutindeni, procesul de selecție rămâne unul opac, cu criterii care nu sunt adaptate la nevoile reale 
ale comunităților. Mai mult, nu sunt prevăzute proceduri de monitorizare care să preîntâmpine producerea unor nereguli 
sau abateri. În consecință, DpRP a finanțat, de-a lungul timpului, diverse proiecte, programe și acțiuni fără impact real. Cei 
mai mulți dintre puținii bani publici alocați prin buget au fost risipiți pe activități efemere – concerte și spectacole de tot felul 
(exemplu: mii de euro alocați proiectului “Paula Seling- în inima Diasporei”, o serie de colinde postate online, pe youtube)
Banii alocați DpRP ar putea fi redirecționați către finanțarea dezvoltării programului LCCR, care să asigure că orice copil de 
român din Diaspora poate să rămână mai aproape de limba și cultura română.

Cursul LCCR este singurul program oferit de statul român copiilor din Diaspora. Totuși, mai puțin de 1,5% din totalul elevilor 
români din Diaspora beneficiază de acest curs. Prin amendamente la legea bugetului de stat, am propus fonduri suplimentare 
pentru extinderea și modernizarea cursului LCCR. Amendamentele nu au trecut, fiind respinse de actuala coaliție. 

Pe linia programelor de diplomație culturală și educație, printre priorități se vor afla demersurile continue de susținere, de 
către MAE, a demersurilor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului, care are rolul principal 
în acest sens, a inițiativelor menite să stimuleze promovarea limbii, culturii și civilizației românești în comunitățile românești 
din străinătate. 

Extinderea amplă a programului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) trebuie să rămână o prioritate. În egală 
măsură, se va acționa pentru ca acest program să se finalizeze cu calificarea limbii române conform cadrului european.

regionale pentru cursuri de limba română, locuri în consiliile locale sau sprijin cultural.

Facilitarea constituirii unei rețele a aleșilor români din străinătate, organism consultativ care va putea genera puncte de 
vedere privind reforma administrației.
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MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

Promisiuni pe banii altora

Egalitate de șanse, dar nu în Guvern

Componenta de tineret, greu de integrat în minister
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P 
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ȘI

• Program de construire de creșe în toate comunitățile în care există cerere semnificativă, 
• Extinderea programelor de tip școală după școală (after school);
• precum și sprijinirea Ministerului Finanțelor și a autorităților locale din marile aglomerări urbane pentru amenajarea 

de creșe în incinta clădirilor de birouri, ca o măsură activă de stimulare a reîntoarcerii la serviciu înainte de expirarea 
perioadei de 2 ani și, implicit, de creștere a natalității; 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Promovarea participării femeilor la piața muncii, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente. 

Politici pentru tineret 
• Clarificarea situației juridice și cadastrale a patrimoniului din domeniul tineretului, la nivel central și local, în vederea 

realizării descentralizării. 

• Bugetul pentru construirea de creșe se află la ministerul Dezvoltării, cel pentru programe after-school se află la 
ministerul Educației.

• Rămâne de neînțeles cum un minister (al Familiei) poate sprijini un alt minister (al Finanțelor) pentru amenajarea de 
creșe în incinta clădirilor de birouri.

Nu a fost făcut niciun pas în această direcție fiindcă este imposibil din punct de vedere instituțional.

Cel mai clar eșec este chiar echipa guvernamentală. Până în octombrie, singura poziție de ministru ocupată de o femeie era 
chiar cea ocupată de ministrul Egalității de Șanse, Gabriela Firea. Din octombrie s-a alăturat și Ligia Deca, noul ministru al 
Educației.

Un an mai târziu, după înființarea acestui minister, nu a reușit preluarea integrală a componentei de tineret de la ministerul 
Sportului.

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Program de credite personale pentru tineri familiști (FamilyStart).

Una din cheltuielile finanțate prin programul FamilyStart este și cea cu petrecerea de nuntă, în limita sumei de 20.000 de lei.

Promisiuni

Realitate

Credite pentru petreceri de nuntă
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Realitate

Promisiuni

Durează aproximativ 2 ani și jumătate și multe drumuri la diferite instituții ale statului român pentru a (re)dobândi cetățenia 
română. Instituțiile statului ne spun că nu pot face nimic ca să schimbe situația actuală. Întrebat în comisia de administrație 
publică a Senatului despre proces, MAI  a dat vina pe lipsa unor baze de date electronice interconectate. Însă, când vine 
vorba de o acțiune concretă, statul nu a avut bunul simț să susțină inițiativa USR de scurtare a termenelor de prelucrare a 
dosarelor, prin care am fi simplificat procesul de dobândire/redobândire a cetățeniei române. “Nu înțelegeți dumneavoastră 
complexitatea administrației publice românești. Să ziceți mersi că procedura de transcriere de acte durează doar 60 de zile.”, 
ne-a transmis Ministerul cu ocazia discuției din comisie. 

Soluționarea în mod eficient și cu celeritate sporită a solicitărilor de redobândire a cetățeniei române, în conformitate cu 
cadrul legal în vigoare.

Celeritate în doi ani și jumătate

MINISTERUL DE EXTERNE



MINISTERUL
FINANȚELOR



76

MINISTERUL FINANȚELOR

Inflația - un produs la preț de două
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Realitate

Promisiuni

Dezmățul angajărilor în sistemul public în prima jumătate de an, creșterile de salarii fără discernământ, acordarea de ajutoare 
direct în bani au pus și mai mult gaz pe focul inflației, în condițiile în care inflația era deja în creștere din cauza prețurilor la 
energie.

Rata inflației în septembrie – 15,9% față de septembrie 2021

Rata dobânzii de politică monetară a BNR – 6,75%

ROBOR IRCC

(...)ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, contribuind, în acest fel, la scăderea:
• inflației, 
• a ratelor dobânzilor, 
• a deficitului comercial și de cont curent al balanței de plăți, 
• precum și la stabilitatea cursului valutar al leului; 

Valabile din: 

9 nov 2022
6 oct 2022
8 aug 2022
7 iul 2022

11 mai 2022
6 apr 2022
10 feb 2022
11 ian 2022

10 nov 2021
6 oct 2021

Dobânda de politică monetară*

6,75
6,25
5,50
4,75
3,75
3,00
2,50
2,00
1,75
1,50

Deficit comercial (ianuarie – august 2022) – 22 mld lei
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MINISTERUL FINANȚELOR

Cheltuieli bugetare iresponsabile în an de criză

Împrumuturi la rate astronomice

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Datoria publică a ajuns la 50% din PIB, de 2 ori in anul 2022. Conform legii responsabilității fiscal-bugetare, ar fi trebuit 
reduse cheltuielile. În schimb, acestea au crescut necontrolat. Avem cel mai umflat guvern din ultimul deceniu (guvernul 
PSDPNL are aproape 150 de demnitari, de peste două ori mai mult decât infamul prim guvern USL al lui Victor Ponta), au fost 
înființate noi agenți (Institutul de Promovare a Vinului Românesc, Direcția Națională de Securitate Cibernetică, Autoritatea 
Națională pentru Promovarea Investițiilor, Ministerul Familiei), noi sinecuri, angajările la stat au continuat nestingherite. Ba 
au fost adăugate din nou pensii speciale pentru parlamentari și au fost crescute salariile celor din mediul bugetar, astfel încât 
diferența dintre salariul mediu din privat și de la stat a ajuns la peste 2700 lei.

Ratele la care România se împrumută pe piețele de capital practic s-au dublat în ultimul an:
8,74% în iunie, 
9,26% în iulie (campioni absoluți în UE)
8,14% în august
8,07% în septembrie

Față de :
4,75% în octombrie 2021
4,00% în septembrie 2021

Pentru anul 2022, alocarea inițială de la Bugetul de Stat pentru plata dobânzilor nu a fost suficientă, fiind necesară 
suplimentarea cu aprope 25% la rectificarea bugetară din august – în total, până la acest moment este vorba despre 23,2 
miliarde lei. (19,2 miliarde alocare inițială la care s-au mai adaugat alte 4 miliarde la rectificare).
Suma necesară rambursării creditului guvernamental a explodat în ultimii ani.

Suma prognozată pentru anul viitor destinată rambursării creditelor guvernamentale este de 28 de miliarde de lei.

Toți acești indicatori înseamnă facturi mai mari, rate enorme la case, încălzire mai scumpă.

(...)ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar pe termen mediu(...)

(...) ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar.

Plăți 2016

 
9.5 mld lei

Plăți 2017

 
9.6 mld lei

Plăți 2018

 
12.4 mld lei

Plăți 2019

 
11.4 mld lei

Plăți 2022 
(ian-aug)

23 mld lei

Plăți 2023 
(prog.)

 
28 mld lei
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Majoritatea analiștilor financiari estimează că vom depăși cu mult deficitul bugetar estimat inițial, de 5,8% din PIB. Execuția 
financiară până la această dată nu cuprinde sume semnificative pe care statul trebuie sau ar fi trebuit să le plătească. Cea 
mai mare sumă datorată de stat este cea menită să acopere compensarea prețurilor la energie pentru utilizatorii casnici, 
sumă care se ridică la 30 de miliarde de lei. Ministerul Finanțelor nu a evidențiat încă această sumă în execuția bugetară din 
acest an, pentru a ține artificial deficitul în limitele aprobate.  

Execuția bugetară la 9 luni arată că au crescut cheltuielile cu încă 58.5 miliarde de lei. La acest capitol, cheltuielile cu bunurile 
și serviciile au crescut cu 6,9 miliarde de lei, adică exact invers decât promisiunea lui Marcel Ciolacu din primăvară că vom 
începe să facem economii la ce cumpără statul. Cheltuielile cu subvențiile au crescut și ele cu 6,3 miliarde de lei, fiindcă statul 
ia de la toți, dar îi subvenționează doar pe unii.

Conform PNRR, jalonul 439, până la sfârșitul acestui an trebuie să intre în vigoare o nouă variantă a legii 111/2016 (legea de 
adoptare a OUG 109/2011), care să:
• Separe funcțiile de reglementare de funcțiile de proprietate, 
• Elimine orice avantaj direct sau indirect care ar putea deriva din deținerea de către stat, fie în ceea ce privește normele/

reglementările pieței, finanțare, impozitare sau achiziții publice (de exemplu, RAR este și reglementator, dar și un jucător 
pe o piață comercială pe care o definește), 

• Garanteze că orice întreprindere de stat urmărește obținerea profitabilității.
De asemenea, prin jalonul 440, România se obligă să operaționalizeze la nivelul SGG un grup operativ care să coordoneze și 

să monitorizeze politicile de implementare a principiilor de guvernanță corporativă.
În realitate, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care să scoată din sfera companiilor publice la care trebuie 

instituită guvernanța corporativă foarte multe companii, din domeniile
• Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică;

Realitate

Realitate

Realitate

Reducerea cheltuielilor bugetare prin mărirea lor

Guvernanță corporativă la companiile publice
 - sinecuri pentru toate pilele de partid

Promisiuni

Promisiuni

(...) ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar.

Întărirea guvernanței corporative la companiile de stat în vederea îmbunătățirii performanței acestora prin: 
• Îmbunătățirea performanței companiilor de stat prin aplicarea prevederilor Legii nr. 111/2016 privind guvernanța 

corporativă; 
• Dezvoltarea ghidului privind aplicarea legislației guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, prin preluarea celor 

mai bune practici la nivel european, în vederea aderării României la Ghidul OECD privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor de stat. 

MINISTERUL FINANȚELOR

Deficit bugetar nesustenabil

Promisiuni
(...) ținerea sub control și reducerea deficitului bugetar.
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Este de așteptat ca o bună parte a acestor persoane să lucreze acum la negru, pentru a evita să plătească contribuții care 
sunt disproporționate față de veniturile încasate. În plus, pentru contractele rămase în vigoare, Ministerul Finanțelor nu 
a fost în stare să elaboreze în timp util metodologia de taxare, astfel că formularul D112, pe care companiile trebuie să îl 
completeze în fiecare lună a fost actualizat abia în septembrie, la 3 luni după ce a intrat în vigoare OUG 16/2022.

Au fost reinstalați în posturi oameni racordați la robinete politice, adică activul de partid, rudele sunt tot acolo sau s-au 
schimbat între ei în consilii de administrație sau diverse companii de stat. Complexul Energetic Oltenia, de pildă, compania 
de stat cu cele mai mari pierderi anuale (1,5 miliarde de lei), este condusă de vicepreședintele PNL Mehedinți.

Zero Taxe pe Salariul Minim este singura reformă fundamentală, care ar apropia România de celelalte state europene și 
le-ar lăsa românilor mai mulți bani în buzunar. Analiza nu a fost făcută nici astăzi, iar românii trebuie să facă față unei crize 
economice de proporții, susținând simultan un stat plin de sinecuri și de găuri negre. 

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Guvernul a decis (OUG 16/2022) modificarea Codului Fiscal în vederea măririi contribuțiilor la asigurări sociale și asigurări 
sociale de sănătate la nivelul unui salariu minim brut. Măsura a dus deja la dispariția din Revisal (baza de date a contractelor 
de muncă) a zeci de mii de astfel de contracte.

Maximizarea randamentelor economice în companiile cu capital de stat prin asigurarea unui management profesionist 
independent de ministerele coordonatoare.

Abordarea reducerii fiscalității pe muncă, mai ales în zona veniturilor mici, trebuie să facă obiectul unei analize în primul an 
de guvernare.

• Exploatarea substanţelor minerale utile şi livrarea acestora spre prelucrare în forme specifice, cu excepţia exploatării 
maselor de roci comune, carierelor de materiale de construcţii şi zăcămintelor de turbă;

• Poștă şi telecomunicaţii;
• Transporturi feroviare şi metrou;

Doar aproximativ 20% din companiile publice centrale respectă criteriile de guvernanță corporativă instituite prin OUG 
109/2011.

CAS și CASS pentru contractele de muncă 
part-time la nivelul unui salariu minim

Neamurile și amantele au revenit în 
consiliile de administrație

PSD-PNL refuză să scadă fiscalitatea 
pe muncă
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MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

”PNRR-ul nu ne lasă să...“

Fonduri europene doar pentru cunoscători

Blocaje în programele europene

Un institut pentru liniștea ministrului Boloș

TO
P 
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PNRR a fost transformat în principala scuză pentru neputința și eșecul sistematic al guvernului de a pune la treabă cele 29 
de miliarde de euro pentru modernizarea României. 

• În Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) au apărut probleme din cauza schimbărilor heirupiste 
făcute personal de ministrul Marcel Boloș, cum ar fi luarea banilor de la Grupurile de Acțiune Locală urbane, clarificarea 
modului de acordare a ajutorului pentru cele mai defavorizate persoane, construcția centrului pentru refugiați de la 
Crevedia ș.a.

• În Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) blocajele sunt de natură politică pentru că implică asumări politice 
strategice, iar ministerele de specialitate nu se înțeleg între ele. Blocajele se referă la asumarea țintelor pe decarbonare, 
unde implicat este ministerul Energiei și la managementul deșeurilor și calitatea aerului, în care este implicat ministerul 
Mediului.

Fac doar spoturi publicitare fără impact la  nivelul grupurilor țintă vizate. Ministerul s-a transformat într-un mega call-center 
pentru a răspunde la solicitările beneficiarilor de vouchere sociale.

Nu a fost început și oricum ar genera paralelisme cu alte instituții și structuri de stat similare cum ar fi IPTANA SA sau 
CESTRIN. Ministrul Marcel Boloș a propus acest obiectiv în 2020 pentru că i se spune frecvent că ideile lui sunt aberante din 
perspectivă tehnică sau financiară, așa că s-a gândit să facă un institut, ca să le propună în mod științific.

Realitate

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Investiții prin PNRR.

Elaborarea, aprobarea și începerea implementării Acordului de parteneriat și a programelor operaționale aferente fondurilor 
europene din cadrul financiar multianual CFM 2021—2027; acreditarea sistemului de management și control.

Îmbunătățirea serviciilor de suport și asistență directă pentru beneficiari, inclusiv la nivel local, în vederea creșterii nivelului 
de informare privind oportunitățile de finanțare și a calității proiectelor.

Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului legal pentru înființarea unui institut de asistență tehnică și proiectare după 
model european care va permite realizarea documentațiilor de pregătire a proiectelor
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MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Nimeni nu e initeresat de impactul proiectelor 
finanțate cu bani europeni

Transparență zero privind proiectele strategice

Nimeni nu este interesat de rezultate și impactul acestora. Procese ca evaluare ex-ante de impact economic sau social 
au devenit interzise. Din contra, rapoartele de evaluare intermediară sau ex-post trebuie elaborate într-un stil laudativ 
propagandistic pentru a fi acceptate.

Nu a fost implementat. Ar deveni vizibil faptul că mulți bani sunt alocați pe criterii strict politice. De exemplu, campioni ai 
Programului Operațional Capacitate Umană (POCU) sunt cinci firme cu afaceri de 6 milioane de euro, care derulează 84 de 
proiecte POCU în valoare de 100 de milioane de euro. Trei sunt deținute de aceeași familie.

Urgentarea a generat haos și sunt erori, unele fiind grave, cum ar fi grilele de evaluare sau criteriile de încadrare în operațiuni. 
De exemplu, pentru operațiunile de eficiență energetică primești puncte și în cazul în care în continuare utilizezi hidrocarburi 
sau nu generezi eficiență energetică. Ministrul Marcel Boloș anunță public că sunt eligibile și investițiile în biomasă, iar AM 
POIM îl contrazice că nu sunt eligibile și oferă și explicații punctuale de ce nu sunt eligibile.

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Măsuri de îmbunătățire a absorbției fondurilor europene:
• Descentralizarea și orientarea spre beneficiari și rezultate cu impact economic, de mediu, social.

Introducerea unui mecanism de raportare la nivelul Guvernului privind stadiul proiectelor strategice ale beneficiarilor publici, 
cu publicare pe pagina web a Guvernului.

Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în perioada 2021-2023, aferente exercițiului financiar 2014-
2020;
Următoarele măsuri subsecvente sunt prioritare: 
• urgentarea lansării ultimelor apeluri de proiecte pentru sumele rămase disponibile; 

Urgentare = haos în criteriile de 
eligibilitateTO
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MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Schimbarea modificării în dialogul cu beneficiarii

În realitate, de această interoperabilitate se ocupă în prezent Serviciul de Telecomunicații Speciale și nu au mai fost realizate 
simplificări ale implementării proiectelor prin MySMIS, după cele câteva sute operate de USR în 2021.

Nu s-a schimbat nimic. Influența politică a revenit la cotele anterioare. Mai nou, se practică pe față prin implicarea directă 
a parlamentarilor sau baronilor locali care solicită fie modificarea ghidurilor, fie accelerarea verificărilor și aprobării cererilor 
de rambursare.

Personalul Direcției de Comunicare și Dialog Social are normă obligatorie de a formula răspunsuri zilnice la miile de solicitări 
privind voucherele sociale. Efectiv s-a transformat într-o unitate agregatoare de informații preluate de la Ministerul Muncii,  
ANSPIS, CNPP, ANAF, operatori economici ș.a. 

Guvernul și-a asumat că va sprijini funcționarea următoarelor investiții teritoriale integrate: 
• ITI Harghita Covasna — Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-Bálványos și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Harghita: județele Harghita și Covasna; 
• ITI Ernei-Gornești — Asociația Mureșeană de Dezvoltare Intercomunitară Ernei-Gornești: județul Mureș; 
• ITI Țara de Sus — Asociația de Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus: județele 

Suceava, Botoșani și Iași; 
• ITI Ținutul Buzăului: județele Buzău, Vrancea și Prahova; 
• ITI Ier-Barcău — Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Ier-Barcău: județele Bihor, Satu Mare, Sălaj.

Acordul de Parteneriat a fost însă trimis la Bruxelles fără să includă aceste 5 ITI-uri. Fiindcă erau o promisiune mincinoasă.
În Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 aprobat de către COM este prevăzută utilizarea investițiilor teritoriale integrate pentru 
microregiunile Valea Jiului, Delta Dunării, Moții – Țara de Piatră și Țara Făgărașului.

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

Asigurarea interconectivității și interoperabilității dintre bazele de date ale instituțiilor statului și sistemul My SMIS prin 
dezvoltarea sistemului, cu scopul continuării simplificării procesului de depunere a proiectelor și creșterea celerității 
procedurilor de verificare a proiectelor și beneficiarilor din perioada de evaluare și cea de monitorizare a proiectelor; 

Schimbarea de paradigmă în relația autorităților cu beneficiarii de proiecte, în sensul creșterii orientării spre dialog și sprijin 
în procesul de programare și derulare a investițiilor, și mai puțin spre verificare, control și audit; 

Una dintre măsurile propuse în programul de guvernare este operaționalizarea mai multor ITI - instrumente de dezvoltare 
teritorială.

ITI = Scoase din pălărie

Baze de date către STS
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JUSTIȚIE

Legile justiției, fără avizul comisiei de 
la Veneția

Suntem încă monitorizați pe MCV. Și 
foarte probabil vom continua așa.
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În ciuda asumării prin programul de guvernare a sesizării și obținerii avizului Comisiei de la Veneția pe legile justiției, Coaliția 
a forțat dezbaterea și adoptarea lor pe repede înainte în Parlament.
• Condițiile de vechime stabilite pentru selecția pentru DNA și DIICOT, precum și cele necesare pentru promovarea 

procurorilor la parchetele superioare sunt de natură să adâncească deficitul de personal deja existent și să influențeze 
în mod negativ anchetele penale

• Selecția și promovarea magistraților nu se va face pe criterii obiective, meritocratice
• Concentrarea puterii din sistemul judiciar în mâna câtorva persoane este un regres evident și deosebit de periculos
• Lipsa de reformă la nivelul CSM

“Sunt mai multe chestiuni care trebuie luate în considerare. Comisia de la Veneţia a fost sesizată în repetate rânduri, inclusiv 
de mine, pe legile justiţiei şi avem un set întreg de recomandări. Nu cred că dacă se cere încă o opinie, va fi diferită faţă de 
cele de până acum şi rugămintea mea expresă pentru Guvern şi pentru Parlament a fost să se ţină cont de recomandările 
pe care le cunoaştem. Nu sunt chestiuni necunoscute şi dacă Parlamentul va legifera în acest sens, eu nu mă aştept la 
probleme”, a declarat Klaus Iohannis.
G4Media, 7 octombrie

Comunicat de presă PNL, în urmă cu doar patru ani:
“(...) atenționăm parlamentarii partidelor care formează majoritatea parlamentară PSD-ALDE, precum și pe cei ai celorlalte 
formațiuni care au susținut modificările aduse Legilor Justiției, să nu facă greșeala de a sfida Comisia de la Veneția. Atât 
oficialii europeni, precum și principalii parteneri occidentali ai României, au făcut apel la autoritățile din România să consulte 
și să țină cont de poziția Comisiei de la Veneția. O atitudine de necooperare din partea autorităților române riscă să aducă 
României și românilor grave prejudicii.”

Ridicarea monitorizării MCV este strâns legată de adoptarea unor legi ale justiției într-o formă care să fie acceptată și de 
Comisia Europeană. Având în vedere că Legile Justiției au fost aprobate într-o formă semnificativ diferită de cea comunicată 
Comisiei în primăvară și nici nu au așteptat avizul Comisiei de la Veneția, este de așteptat ca monitorizarea MCV să continue.

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Promisiuni

“Să finalizeze proiectele de lege privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar generic denumite Legile Justiției și să 
le transmită Parlamentului în vederea adoptării, însoțite de avizul Comisiei de la Veneția, consultată în acest scop.”

“Finalizarea monitorizării României prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV).”

Legea avertizorului public.

Avertizorii de integritate - doar 
cu buletin și dosar cu șinăTO
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Legea transpune în legislația românească Directiva 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale 
dreptului Uniunii.

La directivă, parlamentarii Coaliției au adăugat copios, impunând ca avertizorii să nu beneficieze de anonimat, ceea ce face 
imposibil întregul demers al avertizării de integritate.

Legea a fost trimisă spre reexaminare de către Președinte, dar se îndreaptă în aceeași direcție – aceea de a descuraja orice 
sesizare a neregulilor.

(PL-x 219/2022)

Lipsa de reacție atât a Parlamentului, cât și a Guvernului format de Coaliția PNL-PSD-UDMR, a făcut ca Înalta Curte de 
Casație și Justiție să tranșeze chestiunea prescripției speciale în spețele penale aflate ori în stadiul de anchetă penală, ori în 
instanțe.

Efectul este acela că mii de dosare penale aflate în curs de instrumentare vor fi clasate în baza acestei decizii, la fel și procese 
aflate pe rolul instanțelor, acolo unde decizia se aplică – adică acolo unde prescripția a intervenit deja.

Deși Decizia CCR pe această temă din luna mai 2022 ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă, nici parlamentarii Coaliției, 
nici Ministerul Justiției nu au inițiat vreun demers care să pună Decizia CCR în acord cu Noul Cod Penal.

Efectul este că cea mai mare parte a luptei anti-corupție a fost astfel slăbită.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis (Decizia nr. 67/2022), în urma a două decizii ale Curții Constituționale, care nu au 
fost transpuse în Noul Cod Penal (referitoare la art. 155), că prescripția nu poate fi întreruptă în anchetele penale prin simple 
acte de procedură ale procurorilor.

Realitate

Realitate

Promisiuni

Mii de dosare penale vor fi clasate 
din cauza actualei coaliții
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Pădurile României: ori ignorate, 
ori furate 

Protejarea biodiversității e de fapt la mâna vânătorilor

27.000 de morți premature anual în România din cauza 
poluării aerului și nicio soluție implementată
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• Legea USR privind protecția arborilor remarcabili a primit punct de vedere negativ de la Guvern pe motivul fictiv că 
arborii seculari sunt protejați pentru că pot fi înregistrați ca monumente ale naturii. În acest moment niciun arbore nu e 
înregistrat ca monument al naturii, procedura fiind una extrem de birocratică și dificilă de dus la bun final;

• Nu a fost realizat niciun pas în direcția reformei Romsilva;
• Nu au fost implementate măsuri de îmbunătățire a pazei pădurilor, nu au fost instalate scannere pentru evaluarea 

volumului materialelor lemnoase, nu au fost cumpărate mai multe camere video de monitorizare, nu sunt folosite 
datele satelitare;

• Evident, tăierile ilegale continua, iar Ordonanța de Urgență privind plafonarea prețului lemnelor de foc a agravat și mai 
mult situația.

• S-a dat liber la vânătoarea de păsări migratoare în condiții care pot conduce la exterminarea unor specii de păsări, prin 
Legea nr. 171 din 8 iunie pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;

• Strategia nu a fost realizată.

• Dezvoltarea durabilă a pădurilor (prin stoparea defrișărilor, conservarea pădurilor virgine și gospodărirea durabilă a 
fondului forestier național);

• Reforma Romsilva, inclusiv prin realizarea unui audit, și adaptarea obiectivelor de administrare a pădurilor, integrând, pe 
lângă rolul economic și rolul de utilitate publică a pădurilor, punerea în valoare a potențialului turistic natural al fondului 
forestier și al infrastructurii existente;

• Instalarea de scannere pentru evaluarea volumului materialelor lemnoase transportate pe drumurile publice; 
• Asigurarea unui sistem integrat de pază prin colaborare cu instituțiile abilitate ale statului; 
• Combaterea tăierilor ilegale de pădure și a altor practici nelegale din sistemul silvic;
• Utilizarea celor mai noi tehnologii pentru asigurarea integrității fondului forestier — imagini satelitare, utilizarea dronelor, 

a sistemelor de inteligență artificială, camere video de monitorizare, sisteme de măsurare digitală a volumului de masă 
lemnoasă.

• Obiectiv din programul de guvernare: Conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale, precum și 
evaluarea economică a serviciilor eco-sistemice;

• Adoptarea Strategiei Naționale și a Planului de Acțiune privind Biodiversitatea 2030.

• Elaborarea și implementarea unei Strategii Naționale de Îmbunătățire a Calității Aerului;
• Asigurarea transparenței datelor privind calitatea aerului;
• Combaterea poluării aerului (…);
• Dezvoltarea unui sistem unic, interactiv de inventariere a emisiilor de poluanți în aer, prin crearea unei baze de date în 

conformitate cu cerințele directivei INSPIRE. 
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Trăim într-o țară îngropată de gunoaie și 
plătim în locul poluatorilor

Uite economia circulară, nu e 
economia circulară

• Nu avem încă o Strategie Națională de Îmbunătățire a Calității Aerului iar ONG-urile de mediu încă raportează măsurători 
diferite ale calității aerului față de Rețeaua națională de măsurare a calității aerului. 

• A fost lansată recent o aplicație online cu doar 162 de stații de măsurare a calității aerului la nivel național în care, practic, 
ești îndrumat să nu faci activități fizice în aer liber dacă se depășesc limitele pe anumite particule.

• România a plătit doar pentru plasticul nereciclat din anul 2019 116 mil euro (asta pentru ca a avut 60 de milioane redusi 
- reducere ce nu se va mai aplica de anul viitor) - taxă de mediu impusă de Comisia Europeană ;

• Cu acesti bani, în loc să-i plătim ca “penalități” puteam investi, doar ca un exemplu, în centrele de colectare, care au ajuns 
în cadrul legislativ național doar o măsură recomandată pentru UAT-urile cu peste 50.000 de locuitori;

• Statul nu se întoarce împotriva celor responsabili, poluatorilor din cauza cărora a ajuns să plătească aceste taxe de 
mediu;

• În același timp, Sistemul de Garanție-Returnare tocmai a fost amânat pentru data de 1 decembrie 2023 (trebuia să 
înceapă la 1 octombrie);

• Suntem subiecții unei proceduri de infringement pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme - în noiembrie 2021 
aveam în continuare 42 de astfel de gropi de gunoi ilegale care funcționau .

• Strategia a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial pe 27 septembrie; 
• Strategia este foarte generală, sunt 80 de pagini care care vorbesc doar despre situația actuală, nu menționează niciun 

obiectiv cuantificabil sau măsuri concrete care ar trebui implementate de la nivel central.

• Reducerea cu cel puțin 75% a cantității deșeurilor care ajung în depozitele de deșeuri conforme, din totalul deșeurilor 
generate, până în anul 2025; 

• “Clasarea procedurilor de infringement din domeniul mediului, apelor și pădurilor declanșate de Comisia Europeană 
împotriva României”

Din program: 
• Ce ne propunem în perioada 2021—2024: un grad cât mai mare de reciclare a deșeurilor, protejarea patrimoniului natural 

și implementarea unei economii circulare performante;
• Elaborarea Strategiei pentru economia circulară și implementarea acesteia bazată pe inovație, tehnologii noi care să 

permită colaborarea, comunicarea și transparentizarea sistemelor. 
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E ilegal să te plimbi prin păduri și așa va rămâne 
mulți ani de acum încolo

• Conform Codului Silvic (art. 54) Accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate şi pe trasee marcate în 
acest sens;

• Redarea pădurilor publicului larg a fost mereu un subiect de care toți miniștrii Mediului s-au legat în declarații politice, 
dar nu au făcut aproape nimic în acest sens ca să fie realizat acest deziderat;

• În strategia pentru păduri 2030, de exemplu, e menționat ca obiectiv foarte neambițios ca până în 2030 (deci în 8 ani de 
acum încolo) să creștem accesul în păduri cu 20% față de ce e acum;

• Abia în 2025 facem un studiu ( în 3 ani de acum inainte) în care să identificăm și să prioritizam ce vrem să facem accesibil 
în următorii 25 de ani. Deci, practic, nu în mandatul actualului ministru. 

Din programul de guvernare: 
• Adoptarea unei noi Strategii forestiere naționale - Acces public al cetățenilor pietonal și cu bicicleta în toate tipurile de 

păduri;
• Din strategie: 1.3. Gradul de accesibilizare a pădurilor crește cu 20% până în anul 2030, cu perspectiva unui ritm susținut 

de creștere până în anul 2050;
• 2025: Studiu de identificare și prioritizare a nevoilor de accesibilizare a pădurilor pentru perioada 2025-2050.

Realitate
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MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

”Nu putem crește pensiile pentru 
că nu ne lasă PNRR“

”Sustenabilitate“ - un cuvânt pe care PSD nu îl înțelege

Renegocierea PNRR - doar în declarații la București. 
La Bruxelles nu există nicio cerere în acest sens
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GO
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Pensiile contributive reprezintă 7,4% din PIB, iar pensiile speciale reprezintă 0,9% din PIB. Împreună, formează 8,3% din 
PIB. Până la 9,4%, procentul prevăzut de PNRR, mai există spațiu de 1,1 %, ceea ce ar fi permis actualului Guvern să 
mărească pensiile cu 27% încă de la jumătatea acestui an, ducând punctul de pensie la 2027 de lei.

Adevărul pe cifre este acela că nu PNRR-ul este piedica pentru creșterea pensiilor, ci lipsa de bani de la buget și cheltuielile 
aberante ale Guvernului.

România nu a făcut nicio cerere formală către Comisia Europeană de modificare a prevederilor PNRR. În vizita sa la Bruxelles, 
prim-ministrul Nicolae Ciucă a menționat iar modificarea. Tot ce a obținut a fost un set de fotografii de la întâlnirea cu 
președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

• În continuare există zeci de mii de pensionari care, la același nivel de contribuție, au pensii diferite, fiindcă au ieșit la 
pensie pe baza unor legi diferite. Mai întâi trebuie îndreptate aceste nedreptăți ca să indexezi pensii corecte;

• Nu a fost făcută recalcularea.

Discuțiile din ultimul an pe marginea măririi pensiilor s-au împiedicat permanent de obligația asumată prin PNRR de a păstra 
fondul de pensii în limita a 9,4% din PIB.

Se face un an de când ministrul Budăi tot spune că va modifica procentul din PNRR care plafonează bugetul de pensii în 
funcție de PIB.

• legislație modernă care să aducă echitate, sustenabilitate și reducerea discrepanțelor între cuantumurile pensiilor celor 
care au desfășurat activități similare și au avut contribuții similare la sistemul de pensii; 

• Recalcularea pensiilor, în vederea eliminării inechităților.
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MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Pensiile speciale - adevărata miză de 
apărat pentru PSD și PNL

Ministerul nu a “reușit” să găsească o soluție pentru reformarea sistemului de pensii, mai ales a sistemului de pensii speciale. 
În timp ce Ministerul nu “reușea”, Parlamentul a adoptat o lege care instituie pensii speciale pentru aleșii locali, adăugând 
astfel și mai mult la povara pensiilor speciale în ansamblul sistemului public de pensii.

În vreme ce pensiile “normale”, bazate pe contributivitate sunt la o medie de 1.800 de lei (și 2.300 de lei pentru un profesor, 
de pildă), pensiile speciale arată așa:
• Pensie medie magistrați: 21.027 de lei (din care au contribuit pentru 4.000 de lei). Fostul președinte al Curții Constituționale 

are o pensie de 41.000 lei;
• Pensie specială Curtea de Conturi: 8.600 de lei;
• Pensie specială diplomați: 6.000 de lei.

USR, care a introdus în PNRR măsura eliminării pensiilor speciale, i-a solicitat, în septembrie, premierului Ciucă să prezinte 
public planul pentru tăierea pensiilor speciale, în condițiile în care termenul prevăzut în PNRR pentru această măsură este 
31 decembrie 2022.

Reducerea sumelor la beneficiari ar fi fost în medie de 1 leu/lună.

Valoarea redusă a comisioanelor, urmare a acestei reglementări, punea sub semnul întrebării rămânerea pe piață a unor 
administratori de fonduri de pensii din pilonul II.

Noțiunea de pensii speciale nu există în programul de guvernare al actualei Coaliții. În special PSD a ținut cu dinții de 
privilegiile pe care și le-a conferit propriilor lideri.

Coaliția de guvernământ a cochetat la începutul verii cu ideea de a naționaliza pilonul II de pensii. Valoarea activelor din 
pilonul II se apropie de 100 de miliarde de lei, o sumă care ar compensa deficitul pilonului I, cel public.

În consecință, Ministerul Muncii a inițiat în august o Ordonanță de Urgență prin care intenționa să reducă  drastic din 
comisioanele percepute de administratorii pensiilor din pilonul II, sub pretextul că aceste comisioane sunt prea mari și reduc 
sumele încasate de beneficiari, dar fără să prezinte nicio cifră în sprijinul acestei teorii.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nu s-a schimbat nimic în felul 
în care funcționează spitalele

Spitalele din hărți, niciodată în teren

Medicina de familie - calul de povară al sistemului de 
sănătate, Cenușăreasă când vine vorba de finanțare

TO
P 

GO
GO

ȘI

Asistență medicală spitalicească 
• asigurarea calității serviciilor medicale spitalicești, comparabile cu un standard european, sub controlul unei instituții 

profesionalizate și independente;
• decontarea serviciilor medicale în funcție de calitatea acestora;
• modificarea și adaptarea la costurile reale a plății serviciilor medicale spitalicești.

Investiții în sănătate de 2,8 miliarde de euro din fonduri europene prin Programul operațional Sănătate pentru: 
• construirea spitalelor regionale (Cluj, Craiova, Iași) și alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major.

Investiții de 1,9 miliarde de euro din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru cel puțin 25 
de unități medicale/spitale publice, care vor fi construite și/sau dotate prin finanțare parțială prin Mecanismul de redresare 
și reziliență. Din cele 25 de unități medicale/spitale publice, cel puțin trei proiecte vor fi finalizate prin intermediul nou-
înființatei Agenții Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)

Finanțarea corespunzătoare a medicinii de familie, cu o creștere anuală de minimum 0,5% din Fondul Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate: încurajarea plăților pentru un pachet de servicii preventive oferite de rețeaua de medicină de 
familie, inclusiv pentru detecția precoce a bolilor cronice și monitorizarea activă a pacienților.

Legea 3/2021 iniţiată de parlamentari USR, care se referă la combaterea infecţiilor nozocomiale, nu are nici acum norme de 
aplicare, deși ar fi putut salva mii de vieți.

Infecțiile nosocomiale reprezintă în continuare o cauză majoră de mortalitate în spitale. România raportează 1% din cazurile 
externate ca fiind victime ale infecțiilor nozocomiale, față de o medie de 7% la nivel european.

• Decontarea serviciilor medicale se face în continuare pe bază de DRG-uri (standarde de cost specifice unor diagnostice), 
la valori care nu au mai fost schimbate de un deceniu.

• Două din cele trei spitale sunt tot în faza de studii de fezabilitate. Pentru al treilea, cel de la Craiova, abia a fost contractată 
proiectarea;

• Ministerul nu a reușit încă să aleagă spitalele care să fie modernizate și să comunice lista către Comisia Europeană, deși 
termenul limită era finalul lunii septembrie;

• ANDIS are 85 de posturi, dar în acest moment are doar 5 angajați.

Finanțarea medicinii de familie în România continuă să fie la jumătate din media europeană.
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Reformele care nu sunt nici măcar 
în stadiul de proiectTO
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Restructurarea sistemului de sănătate publică.

Se va baza pe o cartă a sănătății publice. 

Se recomandă înființarea unui Înalt Comitet pentru Sănătate Publică, care să stabilească prioritățile și calendarul României 
în atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă din domeniul sănătății.

Sistemul de sănătate este organizat în cea mai mare parte prin efectele Legii Sănătății (Legea 95/2006). Nu există nicio 
inițiativă de modificare a Legii 95 în sensul restructurării sistemului de sănătate publică.
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MINISTERUL SPORTULUI

Campioni olimpici la populism

Strategia Națională a absenței Ministrului

Mai mulți bani la Minister, mai puțini bani la sport
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Niciunul dintre aceste obiective nu a fost îndeplinit.
De altfel, finanțarea masivă de care e nevoie pentru această infrastructură nu este în bugetul Ministerului, așa încât totul 
rămâne doar retorică goală și populism.

• Elaborarea Strategiei a fost externalizată catre Universitatea Babeș-Bolyai. Prețul total e de aproximativ 300.000 de lei
• Ministrul Novak a lipsit de la majoritatea consultărilor organizate de Minister pe marginea strategiei. Practic, până și 

consultările cu specialiștii din domeniu au fost conduse de către echipa UBB
• Ministrul Novak a fost criticat public atât de președinți ai federațiilor, cât și de persoane din conducerile subordonatelor 

Ministerului pentru absențele nemotivate.

Construirea a:
• 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000 și 30.000 de locuri, 
• 8 bazine olimpice, 
• 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000 și 16.000 de locuri, 
• 5 patinoare artificiale pentru competiții, 
• 250 de săli de sport școlare, 
• 45 de bazine didactice, 
• 400 de baze sportive, 
• 10 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, școală, internat, 

cantină, școală de antrenori, centru medical, 
• 3 velodromuri cu o capacitate de 1.000—3.000 de locuri, 
• 3 centre de bike park, bmx, pumptrack, freestyle, 
• 3 bike parcuri pentru downhill.

Elaborarea și implementarea Strategiei naționale pentru sport

Obiectiv general:
Reformarea sistemului sportiv românesc prin elaborarea și implementarea Strategiei naționale pentru sport.

Obiective specifice: 
• Clasarea în primele 12 națiuni ale lumii a României la JO prin pregătirea ciclurilor olimpice 2021— 2032; 
• Creșterea numărului de practicanți de sport de masă de la 5% la 30%; — Practicarea sportului în școală de către fiecare 

elev.

În anul în care a avut un buget record, Ministrul a tăiat din finanțările instituțiilor din subordine, acestea ajungând în 
imposibilitate de a mai funcționa și chiar au dificultăți în a plăti salariile.

Presa sportiva vuia despre bugetul record al ministerului pentru 2022. 10 luni mai tarziu, Ministerul nu mai are bani sa 
plateasca salariile angajatilor sai.
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Ministrul Novak promovează 
discriminarea

Sportul românesc de performanță nu 
va avea cu ce să se încălzească la iarnă

Novak și Firea – un transfer ratat 
de personal și competențe între ministere

Ministrul Novak, strălucitor prin absență 
la reuniunile europene

Ordinul de Ministru prin care se introduce obligatia cluburilor sportive de a avea minim 40% dintre sportivi români.

Ministerul Sportului nu a făcut nimic pentru a introduce unitățile subordonate în categoria de instituții care vor primi energie 
subvenționată. 

Reorganizarea Direcțiilor Județene de Sport este nefinalizată, la un an de la preluarea fotoliului de ministru de către ministrul 
Novak în guvernarea PSD-PNL.

Ministrul Novak nu a participat la nicio reuniune a Ministrilor Sportului din Uniunea Europeana.

Un Ordin dat peste noapte, fără o consultare prealabilă, care încalcă flagrant legislația europeană privind liberul acces pe 
piața muncii. De asemenea, Ordinul a fost emis cu puțin timp înaintea începerii sezonului competițional, când cluburile deja 
aveau definitivate loturile de sportivi. A afectat grav securitatea juridică a contractelor de activitate sportivă, cluburile fiind 
puse în situația de a rezilia contractele sportivilor străini din cauza Ordinului dat de Novak. 

Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat deja că Ordinul este discriminatoriu.

Unitățile din subordinea Ministerului nu au fost cuprinse în Ordonanța de Urgență privind plafonarea prețurilor la energie. 
Pentru a înțelege unde ne aflăm și ce trebuia făcut, putem lua un singur exemplu: cluburile sportive școlare vor beneficia de 
prețuri plafonate la gaze și energie, în timp ce cluburile sportive municipale vor plăti facturi uriașe. 

Din momentul separării Tineretului de Sport, fostele Direcții Județene pentru Sport și Tineret funcționează haotic, cu o lipsă 
gravă de personal, fără a avea nicio organizare instituțională. 

Ministrul Novak a lipsit la toate întrunirile omologilor săi europeni. La una dintre ele, desfășurată pe 4 aprilie 2022 și prezidată 
de ministrul francez Roxana Mărăcineanu, Ministrul Novak a ales să meargă la Budapesta, cu ocazia alegerilor parlamentare 
din Ungaria. 
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Cuvinte mari, care nu țin loc de 
infrastructură

Strategii din pix, măsuri zero pentru securitate rutieră

Drumuri express, autostrăzi și poduri pe hârtie
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• accelerarea investițiilor publice;
• asumarea unor decizii strategice care să declanșeze reforme structurale și să asigure o capacitate administrativă sporită.

Proiecte de infrastructură rutieră bugetate în 2022:
• Autostrada Sibiu - Piteşti secţiunile 1, 2,3, 4 si 5;

• Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva);

• Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcau - Borş, inclusiv 
legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sintandrei) - 
Autostrada A3 (Biharia);

• Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş;

• Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucureşti, 
inclusiv intervenţiile privind Centura existentă (Lărgire la 
4 benzi de circulaţie a Centurii Bucureşti între A1 - DN 
5, DN 2 - A2 şi A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domneşti, 
Olteniţa);

• Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucureşti;
• Drum expres Craiova – Piteşti;

• Drum expres Brăila – Galaţi;
• Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila;
• Autostrada Ploiesti – Buzău (A7).

Ministerul trebuia să adopte până la 30 iunie o strategie de siguranță rutieră, ca jalon de care depinde implementarea unor 

• anul acesta nu a fost deschis niciun tronson de autostradă
•  nicio recrutare de management executiv și neexecutiv profesionist pentru companiile publice din portofoliul Ministerului 

– CFR Călători, CFR Marfă, CFR Infrastructură, TAROM, Metrorex.

• E foarte probabil ca nici măcar primul sector – între Sibiu 
și Boița – să nu fie operațional anul acesta. Pe celelalte 
sectoare lucrările trenează;

• Abia la jumătatea lui octombrie CNAIR a semnat 
contractul de proiectare și execuție. Sectorul nu va fi 
gata în următorii 4 ani;

• E foarte probabil ca acest segment să nu fie gata nici 
măcar în 2023. Proiectul are nevoie de modificări în 
câteva puncte problematice și nu are descărcările de 
trafic necesare, deci și dacă ar fi gata, va fi o “autostradă-
muzeu” așa cum au fost și alte segmente din autostrada 
Bechtel;

• CNAIR a externalizat supravegherea construirii acestui 
segment. Foarte probabil nu va fi gata în următorii 4 ani;

• Niciun kilometru de centură a Capitalei nu va fi inaugurat 
anul acesta. Un sfert din Centură nici nu a fost contractat 
încă;

• Primul tronson al drumului ar fi trebuit să fie gata anul 
acesta. Rămâne sub un mare semn de întrebare dacă va 
fi gata măcar la anul;

• Tronsoanele 3 și 4 sunt încă în lucru;
• Nici drumul, nici podul Brăila – Galați nu vor fi gata, nici 

măcar anul viitor;
• A7 este contractată abia pe un sfert.
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Promisiuni
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Tarom - noul Blue Air

Programul de guvernare nu are prevederi decât pentru TAROM, compania aeriană națională, deși la momentul scrierii 
programului de guvernare Blue Air era deja în procedură de supraveghere.

Eficientizarea companiei TAROM, prin selectarea unui management performant și implementarea planului de restructurare 
elaborat pentru perioada 2021—2025.

Niciuna din celelalte companii aeriene românești nu prezintă interes pentru actuala Coaliție. Astfel, nu ar trebui să fie o 
surpriză că pe nimeni din minister nu a interesat soarta companiei Blue Air, care depășise TAROM ca ordin de mărime.

Ministerul Transporturilor, deși reprezentat în Consiliul de Administrație al Blue Air, ca urmare a unei infuzii de capital în 
timpul pandemiei, nu a făcut nimic legat de prăbușirea companiei în plin sezon turistic, lăsând de izbeliște mii de români prin 
aeroporturile lumii. Deși Blue Air nu a mai fost în stare să returneze împrumutul guvernamental, Ministerul Transporturilor 
nu s-a prevalat de clauzele contractuale pentru a deveni acționarul majoritar și a preveni românii care au fost înșelați. În 
acest moment compania se îndreaptă spre faliment, iar statul român nu are practic nicio șansă să își recupereze împrumutul 
și nici clienții banii dați pe bilete.

În esență, strategia guvernului e rezumată în următoarea frază din documentul adoptat în mai 2022: “propunerea pe 
termen scurt din prezenta strategie este de a întări activitatea Secretariatului Consiliului Interministerial pentru 
Siguranţă Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române – ARR, prin suplimentarea numărului de posturi, cu scopul de 
a oferi sprijin cu privire la comunicarea privind siguranţa rutieră, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei 
Naţionale pentru Siguranţă Rutieră”.

În timp ce în Strategie Guvernul deplânge indisciplina șoferilor de pe șosele, soldată cu mii de morți anual, parlamentarii 
Coaliției de guvernare au încercat să elimine prevederile din OG1/2022, prin care Guvernul introducea noi infracțiuni și 
contravenții pentru conducere agresivă. A fost nevoie de reacția USR și scandal public pentru a reintroduce aceste prevederi 
în lege.

În realitate, TAROM avea la începutul lunii octombrie datorii imense:
• O datorie cumulată de 1,2 miliarde de lei, din care
• 81 de milioane datorii către bugetul de stat
• 149 de milioane de lei către Compania Aeroporturi București
• Un împrumut în valoare de aproape 176 milioane de lei, acordat în 2020, transformat apoi în ajutor de stat, aprobat de 

Comisia Europeană sub rezerva desfășurării unui plan de restructurare care nu a demarat nici în prezent.

Realitate

Realitate

Realitate

Promisiuni

Promisiuni

Blue Air - Mii de oameni lăsați de 
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programe de securizare în domeniu.
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PNRR asigură finanțare pentru 
• Proiectul de metrou din Cluj;

• Magistrala de metrou M4 Sud (Gara de Nord –  Gara 
Progresu).

• Primarul Clujului, Emil Boc a suspendat licitația pentru 
metroul de la Cluj pentru ca ministrul Sorin Grindeanu să 
actualizeze indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 
Indicatori pe care tot Sorin Grindeanu îi aprobase acum 8 
luni în guvern și de care Emil Boc era mulțumit și cu care 
se lăuda public;

• Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a blocat 
proiectul pentru că nu a reușit să obțină avizele, acordul 
de mediu, să aprobe studiul de fezabilitate și să lanseze 
licitația de lucrări.

Jalonul de contractare a 50% din proiectele de metrou din 
PNRR până la finele lui 2022 va fi ratat. Asta înseamnă risc 
de pierdere de bani din PNRR.

RealitatePromisiuni

Investiții în transporturi prin PNRR blocate
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