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TOTALUL MĂSURILOR CARE 
TREBUIAU IMPLEMENTATE: 393

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

236

107
50
13% 27% 60%
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Domeniul Politici macroeconomice. 
Fiscalitate. Buget.

CAPITOLUL 1
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MĂSURI ÎNDEPLINITE

Legea salarizării unitare 
Negocierea legii și creșterea bugetului pentru salariații bugetari cu

32 mld. lei (+56%) până în 2020.

Adoptată de Parlament

Creșterea cu 20%  salariului mediu pentru cei 
din sectorul public
Realizat.

Neimpozitarea profitului în primii 10 ani de 
activitate pentru centrele de inovare, cerce-
tare și dezvoltare.
Realizat.

1.

2.

3.

Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
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Eliminarea CASS pentru pensionari.
Adoptată de Parlament

Eliminare plății CASS pentru veniturile 
suplimentare (investiții, dividende, dobânzi etc.)
Realizat.

Eliminarea impozitului pe venit pentru 
pensiile mai mici de 2.000 lei.
Adoptată de Parlament.

4.

5.

6.

MĂSURI ÎNDEPLINITE
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Eliminarea impozitului pe venit pentru agajații 
sezonieri păstrați în câmpul muncii tot anul.
Adoptată de Parlament

Creșterea cu 50% a salariilor pentru actori.
Realizat.

Deducerea abonamentelor medicale din baza 
de impozitului pe venit. (max 400 euro/an)
Realizat.

7.

8.

9.

MĂSURI ÎNDEPLINITE
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Eliminarea plafonului de 5 salarii medii pentru 
baza de calcul a CAS și CASS
Realizat

Creșterea cu 15% a salariilor din Educație.
Adoptată de Parlament.

Creșterea cu 15% a salariilor din Sănătate.
Adoptată de Parlament.

10.

11.

12.

MĂSURI ÎNDEPLINITE
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Neimpozitarea tranzacțiilor imobiliare sub  
450.000 lei
în acest fel se încurajează vânzarea imobiliarelor în principal, dar și creșterea 
industriei de construcții, orientată spre construcția de locuințe. Pentru tran-
zacțiile mai mari de 450.000 lei se va aplica doar 3% pentru diferența dintre 
valoarea tranzacționării proprietății și pragul de 450.000 lei.

Realizat

Acoperirea în întregime a costurilor pentru 
tratamentul Hepatitei C, fribroză grd. 4 și 3.
Realizat

Eliminarea a 102 taxe nefiscale
Adoptată de Parlament.

13.

14.

15.

MĂSURI ÎNDEPLINITE
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Impozit de 1% pentru Microîntreprinderi și 
creșterea plafonului pentru încadrarea în 
această categorie la 500.000 € cifră de afaceri.
Realizat

Creșterea la 1.450 a veniturilor asistenților 
persoanelor cu handicap și preluarea aces-
tor plăți în totalitate la bugetul de stat .
Realizat

16.

17.

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
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MĂSURI REALIZATE PARȚIAL

Tichete de vacanță pentru toți bugetarii 
Toți salariații din sistemul public vor beneficia anual, începând cu primul 
semestru din 2017, de un tichet de vacanță egal cu valoarea salariului min-
im brut din acel an, ce va putea fi utilizat în interiorul granițelor României.

Termen: Primul semestru din 2017.  În curs de îndeplinire

Implementarea directivei CE pentru 
impozitarea profiturilor multinaționalelor
În țara în care sunt realizate
Termen: Pregătire din 2017.  În curs de îndeplinire.

Extinderea neimpozitării veniturilor și 
pentru IT-iștii cu studii medii
Termen: Pregătire din 2017.  În curs de îndeplinire.

1.

2.

3.
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Înființarea Consiliului de Programare 
Economică
organism care va fundamenta orientările strategice de dezvoltare ale 
României și va fi înființat în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză,

Termen: Începe din 2017.  În curs de îndeplinire

4.

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Codul economic al României 
Va conține Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea de înființare 
a societăților comerciale, Legea evaziunii fiscale și toate celelalte legi 
cu caracter economic.

Reducerea TVA de la 20% la 18% 
de la 1 ianuarie 2018

Maxim 50 de taxe menținute.
Eliminarea taxelor astfel încât să rămână maxim 50 de taxe în 
România.

Informatizarea și interoperabilitatea 
instituțiilor care percep taxe.
Nicio taxă care să nu poată fi plătită online începândcu 1 dec. 2018

1.

2.

3.

4.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Un singur formular pentru cei cu activități 
independente
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

5 formulare pe an pentru IMM-uri
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
angajații statului
Bugetele instituțiilor publice vor cuprinde obligatoriu, începând cu 
2017, alocări financiare pentru dotarea și îmbunătățirea condițiilor de 
lucru pentru cei aflați în slujba statului.

5.

6.

7.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Din partea firmelor interacționează cu statul 
doar cei cu răspundere economico-financiară. 
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Program de diminuare a blocajului financiar 
în economie.
Diminuarea blocajului financiar și a pierderilor în economie prin flex-
ibilizarea mecanismului de compensare a datoriilor nerambursate la 
scadență ale operatorilor economici. (tva split)

Credite fără dobândă pentru tineri.
Tinerii vor fi susținuți și vor putea ca până la împlinirea vârstei de 26 de 
ani să apeleze la credite fără dobândă, garantate în proporție de 80% 
de către stat, de maximum 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei 
sau a unei părți din construcția unei locuințe.

8.

9.

10.

Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
               Fiscalitate. Buget.



- 15 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Impozit 0% pentru venituri mai mici de 
2.000 lei/lună, pentru salariați. 
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Impozit 0% pentru venituri mai mici de 
2.000 lei/lună, pentru activități independente.
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Impozitarea suplimentară a profiturilor din 
resursele naturale neprelucrate
Creștere cu cel puțin 20% a impozitării, prin adoptarea noii legi a rede-
vențelor 1 ian 2018

11.

12.

13.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Extinderea neimpozitării venitului și pentru 
medici 
De realizat în 2017

Extinderea neimpozitării venitului și pentru 
toți cercetătorii 
De realizat în 2017

Impozit pe venit de 10% 
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Reducerea contribuțiilor la 35% și maxim 
două contribuții, trecute la angajat.
Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

14.

15.

16.

17.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Plan de raționalizare a cheltuielilor publice
(Termen: semestrul I 2017) Principalii piloni: 
• auditul funcțiilor guvernamentale (administrație centrală și locală); 
• informatizarea accelerată a administrației publice centrale și locale; 
• accelerarea prioritizării investițiilor publice, normative corect
• fundamentate pentru lucrările suportate din cheltuielile bugetare de capital; 
• revizuirea subvențiilor acordate companiilor de la bugetul de stat. 

Se va prefera acordarea de subvenții condiționate, iar toate subvențiile 
de la buget către companiile publice vor fi condiționate deprograme 
de ajustare pe care le vor adopta pentru a-și îmbunătăți performanța 
financiară, cusancțiuni și restructurări în cazul în care condițiile conve-
nite nu sunt îndeplinite; 

• introducerea contractelor de performanță în toate instituțiile publice 
și companii de stat (ministere, agenții guvernamentale, autorități lo-
cale și companii de stat); 

• optimizarea spațiilor aparținând sectorului public; optimizarea 
spațiilor de birouri.

18.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Plafonarea cheltuielilor cu bunuri și servicii 
(– 5%/10% anual din partea rămasă după excluderea cheltuielilor cu 
sistemul sanitar și a utilităților. Termen: primul semestru din 2017

Emiterea de titluri de stat pe termen mediu 
și lung pentru populație 
Termen: primul semestru din 2017

Lista neagră a firmelor care nu respectă 
contractele cu statul.
Nu respectă prețul inițial, nu respectă termenele, nu livrează produsul 
achiziționat. Sancțiunile trebuie să meargă până la interzicerea partic-
ipării la licitațiile publice. 

19.

20.

21.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Contracte de performanță pentru 
conducerea ANAF
ținte trimestriale și măsuri corective. Termen: primul semestru din 2017

Majorarea drastică a amenzilor pentru mun-
ca la negru și evaziune
Termen: 2017

Direcție specială  în cadrul ANAF pentru
firmele cu pierderi continue
Constituirea unei direcții în cadrul ANAF (și cooperare cu Registrul 
Comerțului) pe tematica firmelor cu pierderi continue (peste 3 ani la 
rând), companiilor care au cifra de afaceri nulă și a creditelor acordate 
de acționarii privați propriilor firme cu pierderi, precum și consolidarea
Direcției de prețuri de transfer din aceeași instituție
Termen: primul semestru din 2017

22.

23.

24.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Eximbank - bancă de dezvoltare și investiții
Termen: Trimestrul 2 și 3 din 2017

Extinderea ariei de acțiune pentru CEC 
pentru IMM-uri, agricultură, IT și turism.
Termen: Trimestrul 2 și 3 din 2017

Repartizarea echilibrată a ajutoarelor de 
stat, după cifra de afaceri a companiilor
Alocările privind ajutoarele de stat acordate de către Guvern se vor 
face astfel:  33% din fonduri pentru companiile cu cifră de afaceri cu-
prinsă între 100.000 euro—1 mil. euro, 33% din fonduri pentru com-
paniile cu cifră de afaceri cuprinsă între 1.000.001 euro și 10 mil. euro și
34% pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 10 mil. euro

25.

26.

27.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Introducerea modelului de impozitare 
diferențiată pe venitul global.
Începând cu 2018, odată cu introducerea impozitului diferențiat pe 
venitul global (IVG), de 0%, respectiv 10%, anual, pentru fiecare gos-
podărie din România se va completa o declarație de venit global 
de către consultanții fiscali, în numele membrilor acelei gospodării. 
Această declarație de IVG va avea ca bază de plecare declarația de pat-
rimoniu, care se va depune o singură dată, în același condiții precum 
declarația de venit global.

Eliminarea impozitului pe ternul lucrat, 
concomitent cu dublarea impozitului pe 
terenul nelucrat 2 ani consecutiv.
Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

28.

29.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Impozit 0% pentru tractoare și utilaje agricole.
Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

Eliminarea impozitului pe dividende.
Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

Pentru cei cu activități independente, CAS și 
CASS plătite doar pe persoană fizică.
CAS-ul se va putea plăti la fondurile proprii de pensii (private), fără a 
mai exista obligația de a se plăti la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
iar CASS-ul se va plăti integral ca persoană fizică, la nivelul salariului 
minim pe economie, indiferent de numărul de activități desfășurate. 
CASS nu se va plăti de către persoanele care realizează veniturile inde-
pendente dar care sunt scutite de plata acestei contribuții (pensionari, 
persoane cu handicap, tineri, persoane aflate în întreținere etc.).

Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

30.

31.

32.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Acordarea a 1.600 lei/an pentru fiecare copil.
Această sumă se va acorda familiilor cu venituri lunare mai mici de 5.000 
lei/lună. Pentru familiile cu venituri lunare cuprinse între 5.000 și 10.000 
lei suma pentru fiecare copil scade la 1.200 lei/an. În ambele situații însă, 
vor putea beneficia de acești bani doar copiii ale căror absențe nemoti-
vate nu depășesc 10% din totalul orelor de curs.

Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

Simplificarea procedurilor pentru obținerea 
garanțiilor de către Fondurile de Garantare și 
capitalizarea acestor fonduri.
Termen:Începere din 2017.

33.

34.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Buget minim de dezvoltare pentru 
administrațiile publice locale.
Pentru 2018, nivelul minim va fi de 750 lei aferent fiecărui locuitor. Toto-
dată, începând cu 2017. Pentru a încuraja dezvoltarea localităților, im-
pozitul pe venit va fi vărsat integral în bugetele administrațiilor publice 
locale începând cu 1 ianuarie 2018

Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

35.

Introducerea bugetelor multianuale pentru 
infrastructură, energie, sănătate.
Termen:2017

36.

Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Extinderea aplicării impozitării veniturilor 
pentru toate companiile din România
fără însă a încălca normele europene în vigoare.

Termen:Pregătire din 2017, pentru implementarea la 1 ianuarie 2018.

37.

Cotă de TVA 0% pentru vânzarea de locuințe
Termen: 1 martie 2017.  Se află în dezbatere în Parlament

Cotă de TVA 0% pentru publicitate
Termen: 1 martie 2017.  Se află în dezbatere în Parlament

Cotă de TVA 0% pentru imputurile din 
agricultură
Termen: 1 martie 2017.  Se află în dezbatere în Parlament

38.

39.

40.

Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
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Cap. 1: Domeniul Politici macroeconomice. 
               Fiscalitate. Buget.

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

40

17

4
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Domeniul Economie. 
Politici industriale. 

Politici în domeniul  resurselor minerale 
neenergetice. 

Comerț și relații internaționale. 
Protecția consumatorului

CAPITOLUL 2
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Cap. 2: Domeniul Economie

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții
Acesta va fi alcătuit, în principal, din companiile de stat profitabile, a cărui 
valoare va depăși 10 mld. €.

Termen: Primul semestru din 2017.  În curs de îndeplinire

Fondul Național de Dezvoltare
Termen: Primul semestru din 2017.  În curs de îndeplinire

1.

2.
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Cap. 2: Domeniul Economie

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Transferul ELCEN în patrimoniul 
Municipiului București 
Termen: De realizat în 2017

Comitet interministerial pentru 
reprezentanțele economice ale României din 
străinătate
Termen: De realizat în 2017

Lărgirea Consiliului de Export
Termen: De realizat în 2017

1.

2.

3.

Program național de specializare inteligentă
Identificarea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni
Termen: De început în 2017

4.
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Cap. 2: Domeniul Economie

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Program de investiții publice de tip 
greenfield
Termen: Pregătire în 2017, implementare 2018 

Program de utilizare a siturilor contaminate. 
Investiții brownfield.
Termen: Pregătire în 2017, implementare 2018

5.

6.

Programul național „Promovarea 
proprietății intelectuale românești”
Termen: Pregătire în 2017, implementare 2018

Programul pentru atragerea de investiții 
străine cu valoare adăugată mare
Termen: Începere în 2017

7.

8.
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Cap. 2: Domeniul Economie

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Modificarea Legii minelor nr. 85/2003.
Termen: 2017.

Programul de cercetare geologică a 
resurselor minerale în perioada 2017—2020
Termen: Începere

9.

10.

Program privind valorificarea durabilă a 
resurselor minerale prin diversificarea
produselor finite
Termen: Pregătire în 2017, implementare 2018

Program privind Apele Minerale
Termen: Începere în 2017

11.

12.

Eficientizarea Portalului de Comerț Exterior
Termen: 2017.

13.
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Cap. 2: Domeniul Economie

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Program privind dezvoltarea și consolidarea 
drepturilor consumatorilor.
Termen: Pregătire în 2017, implementare 2018

14.

Program privind dezvoltarea instrumentelor 
de informare, educare și evaluare a
gradului de satisfacție a consumatorilor.
Termen:  Începere în 2017

Program privind reorganizarea Larex
Termen: Începere în 2017

Program privind stimularea constituirii/
funcționării adecvate a centrelor de
consultanță și informare a consumatorilor
Termen: Începere în 2017

15.

16.

17.
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Cap. 2: Domeniul Economie

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

17

0
2
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Domeniul Fonduri Europene

CAPITOLUL 3



- 35 -

Cap. 3: Domeniul Fonduri Europene

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Timpi scurți de evaluarea proiectelor și 
semnarea rapidă a contractelor de finanțare. 

1.
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Introducerea funcției de manager de proiect 
la Autoritățile de Management.

1.

Simplificarea procedurilor, operaționalizarea 
SMIS 2014+, opțiuni de costuri simplificate, 
bareme standard pentru costuri unitare

Statutul funcționarului public care lucrează 
în domeniul fondurilor europene

Simplificare legislației pentru proiectele de 
investiții din România
Ghid privind riscurile în domeniul achizițiilor 
publice în proiectele cu finanțare europeană

2.

3.

4.

5.

Cap. 3: Domeniul Fonduri Europene
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Încurajarea parteneriatelor public-privat, 
pentru sustenabilitatea proiectelor 
cofinanțate de UE

Schimbul de bune practici cu alte state 
membre din UE în implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană

6.

7.

Cap. 3: Domeniul Fonduri Europene
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

7

0
1

Cap. 3: Domeniul Fonduri Europene
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Domeniul Turism

CAPITOLUL 4
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Cap. 4: Domeniul Turism

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Ministerului Turismului1.
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MĂSURI REALIZATE PARȚIAL

Buget de promovare și eficientizarea 
birourilor de turism externe
Termen: Începere 2017

Înființarea Comitetului Interministerial 
pentru Turism
Termen: 2017

Înființarea Consiliului Național al Turismului
Termen: 2017

1.

2.

3.

Cap. 4: Domeniul Turism
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Înființarea Centrului național de învățământ 
și a școlilor de meserii în domeniul turismului

Reabilitarea infrastructurii de acces în 
stațiunile și zonele cu impact turistic mare 

Dezvoltarea și reabilitarea rețelelor de 
utilități în zonele turistice

Programul „Primul centru de agrement”

Finalizarea înființării Organizațiilor de 
Management al Destinațiilor

1.

2.

3.

4.

5.

Cap. 4: Domeniul Turism
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Instrumente pentru asigurarea contravalorii 
serviciilor turistice plătite la agențiile de turism

Reglementarea dreptului de preemțiune 
pentru administrarea plajelor de  către 
deținătorii de structuri de cazare din vecinătate

Reglementarea administrării în parteneriat 
public privat a bazelor de tratament

Adoptarea Legii turismului

6.

7.

8.

9.

Cap. 4: Domeniul Turism
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

9

3
1

Cap. 4: Domeniul Turism
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Domeniul Politici pentru IMM-uri

CAPITOLUL 5



- 46 -

Cap. 5: Domeniul Politici pentru IMM-uri

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Ministerului Antreprenoriatului și  
IMM-urilor

Legea prevenției

1.

2.
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MĂSURI REALIZATE PARȚIAL

Implementarea Programului Start-up Nation
Termen: Semestrul 1,  2017

Înființarea de agenții regionale de atragere 
de investiții și promovare a exportului
Termen: Pregătire sem 1 2017, Implementare semestrul 2, 2017

Adoptarea Legii Lobby-ului
Termen: Trimestrul 1, 2017

1.

2.

3.

Cap. 5: Domeniul Politici pentru IMM-uri



- 48 -

Cap. 5: Domeniul Politici pentru IMM-uri

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Crearea Programului Național de Dezvoltare 
a Atreprenoriatului - PNDA

Programul Strategic Invest Romania 

Program pentru sprijinirea internaționalizării

Programul România Profesională

Crearea de site-uri instituționale: 
entrepreneurs.gov.ro, imm.gov.ro

1.

2.

3.

4.

5.



- 49 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

532

Cap. 5: Domeniul Politici pentru IMM-uri



- 50 -

Domeniul Politici privind munca și 
justiția socială

CAPITOLUL 6



- 51 -

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială

MĂSURI ÎNDEPLINITE
Creșterea salariului minim la 1.450 lei

Creșterea punctului de pensie la 1.000 lei

Creșterea pensiei minime la 520 lei

Introducerea de noi tipuri de contracte de 
muncă (teleworking, net-jobs)

Susținerea a 75% din cheltuielile cu chiria și 
utilitățile pentru cei ce se angajează la peste 
50 Km de domiciliu 

1.

2.

3.

4.

5.



- 52 -

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială

MĂSURI ÎNDEPLINITE
Creșterea alocării pe student a fondului de 
burse de la 83 lei/lună la 201 lei/lună
Transport gratuit pe CFR pentru studenți

Program pentru formarea profesională a 
personalului din asistență socială

Creșterea cuantumului stimulentului de 
reinserție

6.

7.

8.

9.



- 53 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Înființarea agențiilor de mediere între cererea 
și oferta de muncă din mediul rural

Pachet integrat de masuri pentru 
reintegrarea pe piata muncii
Program pentru stimularea participării pe piața 
muncii a persoanele cu risc de excluziune

Rețea de specialiști pentru consiliere privind 
angajarea persoanelor cu dizabilități

Campanii de conștientizare și cadru instituțional  
pentru combaterea muncii fără forme legale

1.

4.

5.

2.

3.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 54 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Implementarea programului Garanția pentru 
Tineret

Program Pasarelă

Programul „Primul salariu”.

Legislație pentru tineri privind tranzitul de la 
scoală către un loc de muncă

Internship-ul

6.

9.

10.

7.

8.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 55 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Rezervarea a 10% din locurile bugetare din 
sistemul universitar pentru tinerii din rural

Cadrul legal pentru organizarea serviciilor de 
creștere și îngrijire a copiilor pe timpul zilei

Dezvoltarea serviciilor de consiliere familială

Modificarea Legii 62/2011 privind dialogul
social

Modificarea Legii 17/2000 privind asistența 
socială pentru persoanele vârstnice

11.

14.

15.

12.

13.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 56 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program privind combaterea violenței 
domestice

Plata integrală a interpreților pentru 
prezentarea duală în programele de știri

Constituirea Fondului național de abilitate

Sistem de monitorizare a ordinelor de protecție

Întărirea rolului Inspecției sociale

16.

19.

20.

17.

18.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 57 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Creșterea gradului de subvenționare pentru 
serviciile de recuperare, dispozitive
ajutătoare, tehnologii asistive prin CNAS.

Realizarea de alternative de formare 
profesională pentru tinerii cu dizabilități

Înființarea instituției Avocatul Copilului

21.

22.

23.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 58 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Abilitarea inspectorilor de a stopa activitatea 
firmelor care folosesc muncă nedeclarată.

Introducerea unei prime care să stimuleze 
înregistrarea in SPO 

Elaborarea de standarde de calitate și a stan-
dardelor de cost pentru serviciile sociale

Reducerea vârstei de pensionare pentru 
mamele cu cel puțin 3 copii (2 ani pentru fiecare copil)

1.

2.

3.

4.

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 59 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

4

23

9

Cap. 6: Domeniul Politici privind munca
                și justiția socială



- 60 -

Domeniul Politici privind Educația

CAPITOLUL 7



- 61 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Registrului național al mentorilor 
antreprenori

1.



- 62 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Regândirea modalităților de avansare în 
carieră pentru cadrele didactice

Studii privind nevoile agenților economici 
legate de asigurarea personalului calificat

Fundamentarea și finanțarea planurilor de 
școlarizare în funcție de nevoile pieței muncii.

Operaționalizarea Centrelor de consiliere și 
orientare în carieră în toate universitățile

Asigurarea condițiilor de confort, siguranță și 
securitate pentru copiii din toate școlile

1.

2.

3.

4.

5.



- 63 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Reforma curiculară și înnoirea tuturor 
manualelor, disponibile în print și digital

Implementarea programelor de stimulare a 
performanței elevilor cu potențial deosebit

Burse pentru absolvenții de universități din 
străinătate care se integrează în sistemul  
național de învățământ și cercetare

6.

7.

8.



- 64 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Programe de dezvoltare și formare a tuturor 
copiilor, de la naștere, până la majorat

Sprijin pentru creșterea nou-născuților, prin 
integrarea acestora în creșe

Curricula, materiale didactice și formar-
ea profesorilor pentru educația privind 
creșterea copiilor între 0 și 3 ani

Organizarea de concursuri antreprenoriale la 
toate nivelurile preuniversitare

1.

2.

3.

4.



- 65 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Societăți antreprenoriale studențești (SAS) în 
universități  și fond național de investiții în 
afaceri pornite de studenți

Conectarea tuturor școlilor la Internet prin 
conexiuni de mare viteză.

Modernizarea procesului de predare cu 
tehnologiile informațiilor și comunicării

Program național de investiții în cluburile 
sportive școlare, universitare, Palatele
Copiilor și Casele de Cultură Studențești

5.

6.

7.

8.



- 66 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Politici educaționale extrașcolare și 
extracurriculare (educație civică, artistică, rutieră, ecologică)

Dezvoltarea învățământului profesional și 
tehnic de nivel 5 terțiar nonuniversitar

Generalizarea programului Școală după 
Școală

Creșterea gradului de calificare, în vederea 
scăderii șomajului în rândul tinerilor,
prin Programul “A doua șansă”

9.

10.

11.

12.



- 67 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Sprijinirea elevilor de români din străinătate, 
pentru reintegrarea facilă la întoarcerea în țară

Încurajarea internaționalizării universităților 
românești

Măsuri pentru studenții cu performanțe 
deosebite

Dezvoltarea Centrelor Comunitare de 
Învățare Permanentă.

13.

14.

15.

16.



- 68 -

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația

MĂSURI NEÎNDEPLINITE
Consolidarea programelor de educație 
și burselor oferite etnicilor români din 
străinătate și diaspora

Modificarea Legii Educației și elaborarea 
Legii Manualului pentru învățământul 
preuniversitar

Programe de calificare în vederea angajării
a celor care nu au promovat bacalaureatul

17.

19.

18.



- 69 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

19

8

1

Cap. 7: Domeniul Politici privind Educația
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Domeniul Cercetare - Dezvoltare

CAPITOLUL 8



- 71 -

Cap. 8: Domeniul Cercetare - Dezvoltare

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Ministerului Cercetării și Inovării

Reorganizarea Consiliului Consultativ CDI, 
Consiliului Național al Cercetării și Consiliului 
Național pentru Inovare și Antreprenoriat

1.

2.



- 72 -

Cap. 8: Domeniul Cercetare - Dezvoltare

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Planurilor multianuale, cu un sistem de 
finanțare de inițiere tip „top-down” și de 
parcurs tip „bottom-up”,

Program de sprijin pentru aplicarea 
invențiilor și inovațiilor românești

Organizarea de expoziții științifice
 „CONCEPUT ÎN ROMÂNIA”

Program în parteneriat cu Ministerul de 
Externe denumit: „Diplomație prin cercetare”

1.

2.

3.

4.



- 73 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

4

0
2

Cap. 8: Domeniul Cercetare - Dezvoltare



- 74 -

Domeniul Politici privind Sănătatea

CAPITOLUL 9



- 75 -

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Actualizarea periodică a listei 
medicamentelor compensate

Fonduri suplimentare pentru dezvoltarea 
programelor naționale și continuarea celor 
existente

Debirocratizarea accesului pacienților la 
tratamentul din programele naționale, prin 
desființarea comisiilor de aprobare

1.

2.

3.



- 76 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Dotarea fiecărui spital județean cu 
echipamente de imagistică moderne

Dezvoltarea de centre de telemedicină 
regionale sau naționale

Reducerea cu 35% a prețului medicamentelor 
inovative care și-au pierdut patentul

Programe profilactice pentru copiii de 5-9 ani, 
prin consultații obligatorii prin rețeaua de 
medicină școlară

1.

2.

4.

3.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea



- 77 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program național: un medicament gratuit 
pentru fiecare afecțiune

Introducerea contractelor pentru programele 
naționale de tip cost-volum-rezultat

Elaborarea și actualizarea periodică a 
Catalogului Național al Medicamentelor

Repornirea și dezvoltarea activității 
Institutului Cantacuzino

Buget multianual pentru vaccinurile incluse 
în planul național

5.

6.

8.

9.

7.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea



- 78 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Pregătirea construcției a 8 spitale regionale

Pregătirea construcției Spitalului Republican

Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, 
a unităților de primiri urgențeși a centrelor 
medicale integrate

Dotarea minimă a cabinetelor  medicilor de 
familii și includerea acestora în programe de 
formare profesională

1.

2.

3.

4.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea



- 79 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Dezvoltarea capacității de răspuns pentru 
Serviciile de Ambulanță și SMURD.

Introducerea obligativității ca orice 
reabilitare de școală să includă și reabilitarea 
cabinetului medical și  de medicină dentară

Dezvoltarea centrelor de excelență și 
cercetare medicală, pe lângă universități.

Creșterea capacității de screening a bolilor 
prin fonduri nerambursabile.

5.

6.

7.

8.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea



- 80 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Elaborarea Catalogului Național al Dispozi-
tivelor Medicale și al Materialelor Sanitare

Introducerea finanțării programului „Inovație 
în sănătate”

Reglementarea prin lege și controlul 
suplimentelor alimentare.

Dezvoltarea Companiei Unifarm, ca 
principală instituție cu atribuții de import și
distribuție a medicamentelor

9.

10.

11.

12.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea



- 81 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Adoptarea Legii sănătății14.

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea

Reformarea rezidențiatului pentru obținerea
calificărilor de specialist

13.



- 82 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

14

9

3

Cap. 9: Domeniul Politici privind Sănătatea
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Domeniul Administrație Publică. 
Politici regionale

CAPITOLUL 10



- 84 -

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Acordarea de împrumuturi din trezorerie 
pentru 10S = Modernizarea satului românesc

1.



- 85 -

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Asigurarea pachetului minim de servicii în 
fiecare localitate din mediul rural — 10 S

Program investiții pentru modernizarea 
drumurilor județene

Noul Statut al funcționarului public

Program de investiții pentru modernizarea 
drumurilor comunale

Înființarea unei direcții pentru reducerea
numărului agențiilor și instituțiilor aflate în 
subordinea Guvernului

1.

2.

4.

5.

3.



- 86 -

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program de investiții pentru serviciile de 
apă-canal

Program de investiții pentru conformare 
deșeuri

Program de investiții în termoizolarea
locuințelor

Program de investiții în infrastructură socială 
în zone rurale

Program de investiții pentru servicii de cadastru

6.

7.

9.

10.

8.



- 87 -

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program pentru construcția de locuințe publice 
pentru tineri, persoane în dificultate

Aplicarea Strategiei pentru consolidarea 
administrației publice 2014—2020 și a
codului de procedură administrativă

Modificări legislative pentru administrația 
publică centrală și locală (instituția prefectului, 
serviciile publice deconcentrate)

Exercitarea dreptului de proprietate publică 
și privată a statului sau a UAT-urilor

11.

12.

13.

14.



- 88 -

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Interzicerea unei instituții publice de a cere 
cetățeanului sau persoanei juridice
un act sau un document pe care îl are deja o 
altă instituție

Managementul public va fi depolitizat de la 
nivelul de subsecretar de stat în jos.

Reglementarea serviciilor publice

1.

2.

3.



- 89 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

3

14

1

Cap. 10: Domeniul Administrație Publică. Politici        
                  Regionale



- 90 -

Domeniul Politici de dezvoltare 
Rurală

CAPITOLUL 11



- 91 -

Cap. 11: Domeniul Politici de dezvoltare rurală

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Acordarea în timp util a subvențiilor pentru 
agricultură.
Dezvoltarea sistemului național 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor.
Credite cu garanții de stat până la 80% din 
valoarea creditului cu o dobândă de 2% 
peste dobânda ROBOR
Program de susținere pentru produse 
deficitare (tomate, carne de porc)

Creșterea absorbției fondurilor europene

1.

2.

3.

4.

5.



- 92 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Refacerea și extinderea sistemului de irigații. 
Apă gratuită până la stația de punere sub 
presiune.

Program de înființare a centrelor de 
colectare și procesare pentru legume/fructe
și pentru unele produse de origine animală.

Program de încurajare a agriculturii 
ecologice și a produselor tradiționale.

1.

2.

3.

Cap. 11: Domeniul Politici de dezvoltare rurală



- 93 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Program de pregătire de scurtă durată pentru 
lucrătorii din agricultură în parteneriat 
public-privat

Program național de cercetare-dezvoltare

Codul Agriculturii

1.

2.

3.

Cap. 11: Domeniul Politici de dezvoltare rurală



- 94 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

5
3 3

Cap. 11: Domeniul Politici de dezvoltare rurală



- 95 -

Domeniul Politici de Mediu. 
Apele și Pădurile

CAPITOLUL 12



- 96 -

Cap. 12: Domeniul Politici de Mediu. 
                  Apele și Pădurile

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Impadurirea a 5.000 ha

1.

2.



- 97 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program pentru gestionarea siturilor 
contaminate.

Program de prevenire și gestionare a 
inundațiilor

Program pentru combaterea eroziunii 
costiere

1.

2.

3.

Cap. 12: Domeniul Politici de Mediu. 
                  Apele și Pădurile



- 98 -

Cap. 12: Domeniul Politici de Mediu. 
                  Apele și Pădurile

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Programul 20.000 de stații de alimentare 
pentru mașini electrice

Programul 100.000 de vouchere pentru 
mașini electrice, a câte 10.000 euro fiecare

Program pentru protecția mediului prin 
conservarea biodiversității.

Program pentru monitorizarea și îm-
bunătățirea calității aerului.
Program pentru dezvoltarea durabilă a 
pădurilor.

1.

2.

3.

4.

5.



- 99 -

Cap. 12: Domeniul Politici de Mediu. 
                  Apele și Pădurile

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

5
32



- 100 -

Domeniul Politici privind Energia

CAPITOLUL 13



- 101 -

Cap. 13: Domeniul Politici privind Energia

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Monitorizarea procedurii de negociere a 
contractelor și asigurarea transparenței
procedurilor.

1.



- 102 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Exploatarea rezervelor probabile și posibile 
prin investiții specifice

Realizarea Planului Național de Investiții și 
definirea lui ca obiectiv al Strategiei ener-
getice a României

Consolidarea producției de energie nucleară

1.

2.

3.

Cap. 13: Domeniul Politici privind Energia



- 103 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Revizuirea legislației fiscale în domeniul 
petrolului și gazelor naturale

Programe de atragere a tinerei generații 
spre școlile tehnice din domeniul energetic

Revitalizarea producției de cărbune

Mărirea potențialului hidroenergetic

Creșterea puterii din centralele din 
Dobrogea și Moldova.

1.

2.

3.

4.

5.

Cap. 13: Domeniul Politici privind Energia



- 104 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Promovarea producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie

Tratarea eficienței energetice sub forma 
unui „Program de țară”

Îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniu

Propuneri de programe la nivel național 
axate pe avantajul de țară al României:

6.

7.

8.

9.

Cap. 13: Domeniul Politici privind Energia



- 105 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

9

31

Cap. 13: Domeniul Politici privind Energia
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Domeniul Politici pentru 
infrastructura de transport

CAPITOLUL 14



- 107 -

Cap. 14: Domeniul Politici pentru infrastructura de  
                  transport

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Finalizarea, modernizarea și reabilitarea 
coridoarelor strategice, a intercoridoarelor, 
a drumurilor Trans-Regio și Euro-Trans
Transport rutier - variante ocolitoare - 
sosele de centură
Transportul feroviar de călători

Transportul cu metroul

Transportul aerian - Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă” București
Compania Tarom

1.

2.

3.
4.
5.

6.



- 108 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Transport rutier pentru rutele turistice de i
nteres național și internațional

Transportul feroviar de marfă

Transportul multimodal

Aeroportul Internațional București Băneasa 
Aurel Vlaicu

Transportul naval - Navigatia pe Dunăre

1.

2.

3.

4.

5.

Cap. 14: Domeniul Politici pentru infrastructura de  
                  transport



- 109 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

56

0

Cap. 14: Domeniul Politici pentru infrastructura de  
                  transport
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Domeniul Politici privind 
comunicațiile. 

Convergența digitală

CAPITOLUL 15



- 111 -

Cap. 15: Domeniul Politici privind comunicațiile.
                  Convergența digitală.

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Creșterea valorii adăugate de sectorul TIC1.



- 112 -

Cap. 15: Domeniul Politici privind comunicațiile.
                  Convergența digitală.

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

IT&C în e-Commerce, cercetare-dezvoltare și 
inovare

Modernizarea și eficientizarea serviciilor 
poștale oferite de Compania Națională 
Poșta Română

1.

2.
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

210

Cap. 15: Domeniul Politici privind comunicațiile.
                  Convergența digitală.
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Domeniul Politici de Apărare și
Securitate Națională

CAPITOLUL 16



- 115 -

Cap. 16: Domeniul Politici de Apărare și 
                  Securitate națională

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Continuitate strategică în cadrul NATO și UE

Creșterea capacității operaționale a forțelor 
armate

Pregătirea profesională și calitatea vieții 
personalului militar

Pregătirea populației și teritoriului și 
gestionarea interinstituțională a crizelor
de tip militar sau de securitate

1.

2.

3.

4.



- 116 -

Cap. 16: Domeniul Politici de Apărare și 
                  Securitate națională

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Programul privind inzestrarea armatei pana 
in 2026/strategia de achizitii 2017-2020

Implementarea unui management optim al 
resurselor de apărare

Revitalizarea industriei naționale de apărare

1.

2.

3.
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

34

0

Cap. 16: Domeniul Politici de Apărare și 
                  Securitate națională
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Domeniul Afaceri Interne

CAPITOLUL 17



- 119 -

Cap. 17: Domeniul Afaceri Interne

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Informatizarea generalizată în toate di-
recțiile care lucrează intens cu cetățeanul
Perfecționarea dispozitivelor
jandarmeriei

Asigurarea resurselor  pentru implementarea 
managementului integrat al frontierei

Achiziționarea de mijloace speciale de 
intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații

întărirea controlului permanent al legalității 
prezenței în România a cetățenilor străini

1.

2.

3.

4.

5.



- 120 -

Cap. 17: Domeniul Afaceri Interne

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Optimizarea nomenclatorului produselor 
rezervă de stat, nivelurilor maxime,
stocurilor intangibile
DIPI va gestiona situația operativă din re-
sponsabilitatea sa pentru protejarea per-
sonalului din în domeniul afacerilor interne

6.

7.



- 121 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Arhivele naționale. Analiza stării de fapt și 
asigurarea dotărilor pentru o bună 
conservare a dosarelor

1.

Cap. 17: Domeniul Afaceri Interne
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

1

7

0

Cap. 17: Domeniul Afaceri Interne
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Domeniul Politică Externă

CAPITOLUL 18



- 124 -

Cap. 18: Domeniul Politică Externă

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Menținerea angajamentului privind 
aderarea, în etape, la spațiul Schengen,

Implementarea adecvată a deciziilor 
Summitului NATO din 2016, de la Varșovia,
de interes pentru România,

1.

2.



- 125 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Pregătirea pentru preluarea Președinției 
Consiliului UE în semestrul I 2019

Continuarea demersurilor de finalizare a 
Mecanismului de Cooperare și Verificare

Susținerea fermă a eforturilor de integrare 
europeană ale Republicii Moldova

1.

2.

3.

4.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă

Dezvoltarea,Parteneriatului strategic pentru 
secolul XXI cu SUA



- 126 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Continuarea procesului de consolidare 
durabilă a relației cu Republica Moldova

6.

5.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă

Consolidarea dimensiunii economice a 
politicii externe



- 127 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Implicarea activă și pe fond în elaborarea 
mandatului comunitar privind
negocierile relative la Brexit

evidențierea contribuției substanțiale a 
României la asigurarea securității frontierei 
externe a UE.

Sprijinirea și eficientizarea Parteneriatului 
Estic

Promovarea procesului de extindere și susține-
rea în acest sens a țărilor din Balcanii de Vest

1.

2.

3.

4.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă



- 128 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Continuarea eforturilor de implementare a 
proiectelor concrete din cadrul
Strategiei UE pentru regiunea Dunării

Dezvoltarea capacităților de apărare ale UE și 
a Politicii Comune de Securitate și Apărare

Comandamentul Multinațional de nivel 
Divizie pentru Sud-Est să devină operațional 
până la Summitul din 2017

sprijin pentru consolidarea capacității de
apărare a partenerilor estici

5.

6.

7.

8.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă



- 129 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Punerea în valoare a parteneriatelor 
României în plan bilateral și multilateral

Valorizarea adecvată a relațiilor cu ceilalți 
vecini direcți ai României
Consolidarea dialogului politic cu statele din 
regiune pentru dinamizarea relațiilor eco-
nomice și în plan energetic

Relansarea relațiilor cu țările emergente din 
Asia, America Latină și Africa.

9.

10.

11.

12.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Dezvoltarea relațiilor economice cu Federația 
Rusă, respectând sancțiunile UE

Îmbunătățirea calității serviciilor consulare 
pentru cetățenii români dinstrăinătate.

13.

14.

Cap. 18: Domeniul Politică Externă
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

14

6
2

Cap. 18: Domeniul Politică Externă
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Domeniul Justiție

CAPITOLUL 19



- 133 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Reînființarea Institutului Român de 
Criminologie

1.



- 134 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Continuarea Programului național de in-
vestiții în infrastructura instanțelor din
capitalele de județ

Alocarea de fonduri europene conform 
solicitării transmise de România și Italia,
pentru infrastructura de penitenciare

Consolidarea sistemului de probațiune ca 
formă de diminuare a populației din
penitenciare

1.

2.

3.



- 135 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Modernizarea legislatiei privind sistemul 
judiciar
Aplicarea de îndată a deciziilor CCR

Legea răspunderii magistratilor

Legea răspunderii ministeriale

Legea răspunderii celor din APL

Program de măsuri imediate pentru
rezolvarea situației din penitenciare

1.

2.

3.
4.

5.

6.



- 136 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Mecanism de dialog permanent între reprez-
entanții celor trei puteri ale statului
Încheierea de parteneriate între autoritățile 
statului și profesiile juridice
Instanțe-pilot în materie de contencios 
administrativ și fiscal

Eliminarea normelor din legi

Măsuri mai aspre în legislația penală pentru 
cei care agresează verbal sau fizic 
funcționarii publici

7.

8.

9.

10.
11.



- 137 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Centre de informare la nivelul tuturor 
instanțelor de judecată
Asanarea normativă. Restrângerea și 
codificarea legilor
Dezvoltarea proiectului Educația juridică în 
școli

Implementarea la nivel național a proiectului 
Dosarul electronic
Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci 
când obiectul acestora este evaluabil în bani

12.

13.

14.

15.

16.



- 138 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Acordarea de către avocați a unei consul-
tații anuale gratuite celor care îndeplinesc 
condițiile pentru ajutor public judiciar

Scăderea duratei proceselor și degrevarea 
instanțelor
Modificarea acelor acte normative care 
încarcă artificial instanțele de judecată
Modificarea acelor acte normative care 
generează practică neunitară

17.

18.

19.

20.



- 139 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Consolidarea capacității ICCJ de a-și îndeplini 
rolul constituțional de unificator al
practicii judiciare

Realizarea Cartierului pentru Justiție

10% din taxele judiciare alocat direct pentru 
administrarea instanțelor de judecată.
Suplimentarea personalului din cadrul
instanțelor și echilibrarea, schemelor de 
judecători.

21.

22.
23.

24.



- 140 -

Cap. 19: Domeniul Justiție

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Revizuirea statului personalului auxiliar în 
acord cu cerințele noilor coduri.
Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a 
persoanelor private de libertate.

Promovarea standardelor europene în mate-
ria prezumției de nevinovăție (Directiva 346/2016)

Extinderea numărului de instanțe 
specializate în materie comercială.
Simplificarea accesului la serviciile 
Registrului Comerțului

25.

26.

27.

28.

29.



- 141 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

29

31

Cap. 19: Domeniul Justiție
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Domeniul Cultură, Culte, Minorități

CAPITOLUL 20



- 143 -

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Asigurarea condițiilor necesare continuării 
și dezvoltării Programului Național „Limes”

1.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități



- 144 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Alocarea anuală a cel puțin 0,1% din PIB 
pentru toate cultele din România.

1.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități



- 145 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Dezvoltarea unui mecanism consultativ în 
domeniul culturii.
Parteneriat public-privat în domeniul culturii.

Revizuirea actelor normative din domeniul 
culturii.
Revizuirea activității Administrației 
Fondului Cultural Național
Îmbunătățirea și modernizarea sistemului 
de achiziții de creații culturale.

1.

2.

3.

4.

5.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități



- 146 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Lansarea primului program de susținere a in-
vestițiilor în infrastructura culturală
Proiect complex privind Cetățile dacice din 
Munții Orăștiei,

Construirea unei săli moderne de concerte 
și a unui centru cultural multifuncțional în 
București
Protejarea, conservarea și depozitarea 
patrimoniului muzeelor naționale

6.

7.

8.

9.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități



- 147 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Promovare a culturii locale și a patrimoniului 
cultural local
Digitizarea patrimoniului cultural pentru 
sprijinirea accesului publicului

Susținerea industriei cinematografice 
românești
Susținerea financiară a acțiunii „Timișoara, 
Capitală Europeană a Culturii 2021”
Încurajarea investițiilor private în patrimoni-
ul cultural imobil prin oferirea de facilități fis-
cale, pe o perioadă determinată

10.

11.

12.

13.

14.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități



- 148 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Sprijinirea autorităților locale pentru 
reconversia spațiilor industriale dezafectate 
în hub-uri culturale

Înființarea unui punct național de contact 
pentru actorii care dezvoltă de proiecte

Pregătirea Centenarului Marii Uniri.

Susține publicării edițiilor naționale a 
marilor clasici.

Măsurile din program privind sprijinirea 
minorităților

15.

16.

17.
18.

19.

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

19

11

Cap. 20: Domeniul Cultură, Culte, Minorități
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Domeniul Tineret și Sport

CAPITOLUL 21



- 151 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

înființarea de asociații sportive școlare, la 
nivelul instituțiilor de învățământ
Constituirea Consiliului național al mișcării 
sportive din România
Promovarea educației sportive și de 
voluntariat în școli
Dotarea unităților școlare cu baze sportive și 
cabinete de medicină sportivă

Program național de promovare a sportului 
prin cooptarea marilor sportivi

1.

2.

3.

4.

5.

Cap. 21: Domeniul Tineret și Sport



- 152 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Finanțarea taberelor sportive pentru recom-
pensarea câștigătorilor competițiilor
Programe naționale pentru pregătirea vo-
cațională a tinerilor
program al egalității de șanse pentru tinerii 
proveniți din medii dezavantajate

Program de prognoză a evoluției pieței 
muncii și de gestiune a curriculei școlare

Deschiderea unui fond locativ pentru tineri, 
în parteneriat cu administrațiile locale.

6.

7.

8.

9.

10.

Cap. 21: Domeniul Tineret și Sport



- 153 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Înființare, pe lângă primării, a centrelor co-
munitare de tineret
Program de stimulare a revenirii tinerilor în 
țară printr-un pachet de instalare

Educația fizică, disciplină obligatorie în înt-
regul sistemul de învățământ

Portal online pentru tineri cu oferta de 
muncă, formare profesională, finanțare, 
obiective culturale etc.

11.

12.

14.

13.

Cap. 21: Domeniul Tineret și Sport



- 154 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Organizarea evenimentului sportiv „România 
în mișcare”
Prioritizarea federațiilor sportive

Dezvoltarea infrastructurii sportive

Centre de excelență naționale pentru 
federațiile sportive de interes național,

15.

16.

18.

17.

Cap. 22: Domeniul Tineret și Sport



- 155 -

MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Organizarea anuală a cursurilor de 
perfecționare a antrenorilor români

20.

Cap. 22: Domeniul Tineret și Sport

Modernizarea Institutului Național de Cerce-
tare pentru Sport și a Institutului
Național de Medicină Sportivă

19.



- 156 -

SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

20

00

Cap. 22: Domeniul Tineret și Sport
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Domeniul Politici pentru Diaspora

CAPITOLUL 22



- 158 -

MĂSURI ÎNDEPLINITE

Înființarea Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni

1.

Cap. 22: Domeniul Politici pentru Diaspora



- 159 -

MĂSURI REALIZATE PARȚIAL
Program pentru dezvoltarea și afirmarea 
identității românești - societate civilă

Pregătirea unor activități specifice pentru 
Centenarul 2018
Program pentru apărarea drepturilor, 
libertăților și demnității românilor
am pentru susținerea procesului de integra-
re a românilor în țările unde trăiesc, 
studiază sau muncesc

1.

2.

3.

4.

Cap. 22: Domeniul Politici pentru Diaspora
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MĂSURI NEÎNDEPLINITE

Program pentru păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românești - 
spiritualitate și tradiție

Program pentru păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românești - Educație

Program pentru păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românești - Mass media

Program pentru păstrarea, dezvoltarea și 
afirmarea identității românești - Cultură

1.

3.

2.

4.

Cap. 22: Domeniul Politici pentru Diaspora
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SINTEZĂ

Măsuri 
neîndeplinite

Măsuri 
realizate parțial

Măsuri 
îndeplinite

44
1

Cap. 22: Domeniul Politici pentru Diaspora


