19 noiembrie 2019
Domnului Ludovic Orban
Prim-ministrul României

Stimate domnule Prim-ministru,
Începem această scrisoare prin a vă adresa felicitări pentru numirea în funcția de Prim-ministru al
României și dorind succes Guvernului pe care îl conduceți. Consiliul Investitorilor Străini-FIC este o
asociație înființată de mai bine de două decenii, care reunește investitori majori din economia
românească, cu o cifră de afaceri de aproximativ 20% din PIB. Pentru că reprezentăm o parte atât de
însemnată a economiei, am considerat că este important să studiem Programul de guvernare și să vă
împărtășim opinia comunității noastre.
Desigur, nu suntem singura voce care trebuie luată în considerare, poate nici cea mai importantă și nici
nu avem expertiză în toate domeniile. Nu ne dorim un tratament special sau o poziție privilegiată. Ceea
ce vă prezentăm în aceasta scrisoare este punctul de vedere al companiilor pe care le reprezentăm și
opinia noastră trebuie considerată împreună cu toate celelalte venite de la cetățeni și de la alte asociații
sau organizații ale mediului de afaceri.
Consecvenți principiului nostru de a contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri din România am
studiat acele capitole ale Programului de guvernare care sunt relevante pentru activitatea companiilor.
Vă prezentăm în anexă o sinteză a ideilor și politicilor pe care le considerăm binevenite și la care credem
că putem să contribuim și în plus, subliniem la fiecare capitol o serie de aspecte care ar putea fi, de
asemenea, luate în considerare de către Guvern. Este motivul pentru care această scrisoare o vom
transmite și tuturor membrilor Executivului.
Stimate domnule Prim-ministru, reprezentăm companii românești, cu angajați români care au într-adevăr
capital străin, dar altfel nu sunt diferite față de orice altă companie din România. Ca să își continue
investițiile, companiile cu capital străin sau românesc au nevoie de un proces legislativ stabil și previzibil,
un dialog structurat cu autoritățile și politici publice bazate pe date, analize și studii de impact.

Cu deosebită considerație,
Consiliul Director al Consiliului Investitorilor Străini
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Observații generale despre programul de guvernare
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Există acțiuni pe termen scurt care sunt clar definite.
2. Considerăm că este bine că Guvernul a fost restructurat cu mai puține ministere, punându-se
astfel accent pe eficiență.
3. Planurile de investiții în domenii cheie cum sunt infrastructura și asistența medicală cu accent pe
finanțarea europeană.
4. Angajamentul puternic al Guvernului pentru un mediu de afaceri predictibil.
5. Reforma administrației publice prin folosirea tehnologiei pentru a o apropia de ceea ce ar trebui
să fie în secolul XXI.
6. Revizuirea legislației fiscale și economice care a avut un puternic impact negativ (în special OuG
114/2018): energie, telecomunicații, sectorul bancar, Pilonul 2, acciza pe carburanți, impozitare
part-time, plata defalcată a TVA etc.
7. Angajamentul de a nu face nicio modificare a legislației fiscale fără o analiză prealabilă de impact.
8. Creșterea absorbției fondurilor europene prin accelerarea procedurilor și finalizarea Acordului de
Parteneriat cu Comisia Europeană pentru cadrul financiar 2021-2027.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Unele ținte din Programul de guvernare sunt prea ambițioase pentru un singur an și ar fi mai
potrivite pentru programul unui mandat complet de guvernare după alegerile generale.
2. Contactul permanent cu mediul de afaceri pentru evaluarea impactului înainte de modificarea
legislației, cât și crearea unui cadru formal de consultare între Guvern și comunitatea de afaceri.
3. Recâștigarea încrederii investitorilor prin stabilitatea regimului fiscal al României pe termen lung,
unde legislația și reglementările sunt elaborate într-un mod previzibil și lăsând timp pentru
dialogul cu părțile interesate.
4. Guvernul ar trebui să găsească rapid soluții care să încurajeze exporturile și astfel să
îmbunătățească balanța comercială a României.
5. Promovarea unor măsuri care sprijină digitalizarea în toate domeniile economiei pentru a facilita
dezvoltarea economică a României și pentru a asigura competitivitatea acesteia cu alte piețe.

Finanțe publice și impozitare
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Angajamentul pentru predictibilitatea fiscală. Toate inițiativele de politică fiscală și bugetară ar
trebui prezentate și discutate cu toate părțile interesate din mediul de afaceri cu cel puțin 6 luni,
dacă nu chiar cu 12 luni înainte de adoptarea lor. Apreciem intenția de a revizui legislația fiscală
care a avut un impact negativ asupra mediului de afaceri, în special cea la care am făcut referire
în punctul 6 de mai sus.
2. Intenția de a moderniza și reforma ANAF deși din programul de guvernare lipsesc detalii despre
modul în care se va realiza acest lucru.
3. Faptul că bugetul pentru anul 2020 este o prioritate și trebuie să fie. Având în vedere dinamica
cheltuielilor, un buget echilibrat și înțelept în 2020 va evita corecții dure în 2021 sau 2022.
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4. Angajamentul de menținere a unei cote unice de impozitare. Ministerul Finanțelor ar trebui să
facă studii în acest domeniu, și considerăm că acest regim de impozitare va menține România
competitivă în regiune.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Măsuri concrete pentru o mai bună colectare a impozitelor, în special în ceea ce privește TVA - în
strictă legătură cu modernizarea ANAF. Administrația fiscală trebuie să continue pașii făcuți până
acum pentru implementare programului SAF-T.
2. La nivelul Parlamentului României este în dezbatere un pachet legislativ de modificare a Codului
Fiscal și Codului de Procedură Fiscală care a fost discutat timp de mai mult de 12 luni cu mediul
de afaceri. Din punctul nostru de vedere Guvernul ar trebui să sprijine adoptarea acestui pachet
legislativ.
3. România trebuie să transpună de urgență în legislația națională Directiva DAC 6 și Directiva de
TVA privind remediile rapide.
4. Programul prevede că veniturile colectate din „taxele pe viciu” și din accizele la produsele
dăunătoare pentru sănătatea umană vor fi direcționate către Fondul național pentru asigurări
sociale de sănătate (FNUASS). În acest fel Bugetul de Stat ar fi privat de peste 10,5 miliarde de
lei (colectate ca accize pentru alcool și tutun). Considerăm că accizele ar trebui virate în
continuare la Bugetul de Stat, urmând ca ulterior să li se acorde orice destinație pe care
Guvernul o consideră necesară.
5. Revizuirea măsurii care impune un plafon de 30% pentru deductibilitatea creanțelor cesionate.
Această prevedere a avut multe consecințe nedorite pe piață, inclusiv pentru companiile din
sectoarele de utilități și telecomunicații.

Economie, energie și mediu de afaceri
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Decizia de a respecta regulile de guvernanță pentru companiile de stat, așa cum prevede Legea
nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă; o guvernanță a sectorului energetic bazată pe
competență și integritate.
2. Simplificarea procedurilor administrative și dezvoltarea serviciilor de e-guvernare împreună cu
interconexiunea bazelor de date publice și introducerea unor standarde comune.
3. O politică energetică axată pe eficiența energetică și protejarea consumatorilor vulnerabili.
Protejarea consumatorilor vulnerabili ar trebui să fie o prioritate absolută. Toți cetățenii trebuie
să aibă acces la energie în special cei dezavantajați sau care fac parte din comunități
dezavantajate. În acest sens trebuie facilitat accesul la surse de energie.
4. Programul Tech Nation pentru susținerea și promovarea digitalizării economiei.
5. Stabilirea obiectivelor și profesionalizarea corpului consilierilor economici și comerciali din
ambasadele României și evaluarea programului de internaționalizare pentru IMM-uri.
6. Măsuri pentru eficientizarea programului Start-Up Nation prin concentrarea pe inovație, noi
tehnologii și performanța antreprenorială.
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7. Creșterea securității energetice a României prin deblocarea potențialului său de hidrocarburi,
oferit de resursele din Marea Neagră și diversificarea resurselor și a rutelor de aprovizionare cu
energie, inclusiv o mai bună interconectare cu statele vecine.
8. Redobândirea încrederii investitorilor în sectorul energetic, având în vedere că tranziția la energia
verde a consumatorilor industriali, necesită investiții de zeci de miliarde de euro pentru
modernizarea sectorului.
9. Sprijin pentru stabilirea unei politici europene comune în sectorul energetic și reducerea cazurilor
în care legislația română încalcă regulile UE.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Stimularea comerțului exterior al României prin consolidarea instrumentelor pieței unice digitale
la nivel național. Alinierea completă a legislației naționale la toate modificările cheie adoptate la
nivelul UE, mai ales că o astfel de sinergie cu propunerile legislative actuale ar avea un efect direct
de îmbunătățire și stimulare a comerțului electronic.
2. Implicarea activă a României în negocierile dosarelor cheie la nivelul UE cu impact asupra
sectoarelor economice de interes strategic la nivel național.
3. România ar trebui să-și folosească avantajul competitiv pe care îl are în sectorul TIC pentru a
deveni un lider în servicii energetice digitale.
4. Lansarea unui program la nivel național pentru tranziția la energie verde a consumatorilor
industriali. Facilități pentru accesul la fondurile europene disponibile și adaptarea politicilor locale
pentru a încuraja investițiile care pot avea un impact pozitiv și pe scară largă în reducerea emisiilor
de CO2 și a poluării.
5. România are un potențial impresionant când vine vorba de producția de energie regenerabilă.
Investițiile în capacități noi, din surse regenerabile, sunt o oportunitate de a reduce poluare, dar
și de a dezvoltate anumite sectoare ale economiei.
6. Definirea unui plan de acțiuni pentru a ajunge la neutralitate climatică pornind de la clădiri, ca
fundament al acestei politici. Atingerea obiectivelor climatice și energetice nu poate fi realizată
fără a lua în considerare îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Implementarea Directivei
privind performanța energetică a clădirilor și adoptarea Strategiei de renovare pe termen lung
sunt astfel esențiale.
7. O abordare constructivă din partea Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul
Energie (ANRE) și un dialog eficient cu industria care să ducă la realizarea obiectivelor pe termen
lung a politicilor europene și strategiilor naționale.
8. Dezvoltarea unei piețe competitive a energiei care să permită țării să devină ”hub” energetic în
regiunea Sud-Estului Europei prin implementarea completă a cadrului UE privind piețele de
energie. Pentru asta este important să fie conectată mai bine infrastructura energetică cu cea a
vecinilor și participanților la piață să li se permită să comercializeze în mod liber produse
energetice.
9. Asigurarea dreptului neîngrădit al investitorilor din sectorul energetic de a negocia contracte în
condiții proprii, permițându-le să gestioneze relații comerciale complexe care să sprijine
investițiile semnificative necesare în surse de energie noi și infrastructura asociată. Eliminarea
oricărui rol al Guvernului în determinarea prețurilor pentru produsele energetice internaționale
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10.
11.

12.

13.

vândute în România, evitând astfel denaturări ale pieței prin plafonări de preț sau sisteme
administrative care nu pot fi gestionate eficient.
Un sprijin important pentru creșterea competitivității, atât pentru companiile existente dar și
pentru a atrage noi investitori, printr-o agenție specializată.
Accent pe sectorul eficienței energetice prin programe de renovare care finanțează toate tipurile
de clădiri (inclusiv case unifamiliale), nu doar cele publice și nu numai cu bani europeni. Clădirile
sunt responsabile pentru aproximativ 50% din consumul de energie din România.
Actualizarea normelor tehnice și a altor tipuri de legislație necesare în sectorul construcțiilor,
deoarece unele dintre acestea au zece și chiar douăzeci de ani vechime (norma tehnică
P118/1999, de exemplu). Sunt necesare ghiduri pentru autoritățile publice, unde personalul în
mare parte nu are cunoștințe în domeniul achizițiilor publice și, prin urmare, folosește în
continuare criteriul prețului cel mai mic (conducând astfel la lucrări de calitate slabă ceea ce
înseamnă mai puține economii de energie pe termen lung).
Serviciul de Construcții și Direcția Tehnică a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației au deficiențe mari de personal și au nevoie de mai mulți oameni cu experiență.

Transport, infrastructură și comunicații
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Prioritățile pentru infrastructura de transport sunt foarte clare: întreținere, accelerarea
investițiilor în execuție apoi pregătirea viitoarelor proiecte pentru infrastructura mare.
2. Accelerarea portofoliului de proiecte incluse pe lista Programului Operațional pentru
Infrastructură Mare (POIM) în exercițiul bugetar al UE 2021-2027 și cu prioritate a proiectelor de
infrastructură mare de transport: de reabilitare a căii ferate și a proiectelor de autostrăzi și
drumuri expres, eligibile pentru finanțare din fondurile europene.
3. Obiectivul de creșterea indicelui de digitalizare (DESI), unde România se situează pe ultimele
locuri din UE.
4. Înființarea Autorității pentru Digitalizare (ADR) din subordinea prim-ministrului, având rolul de a
dezvolta și asigura implementarea strategiilor și politicilor publice în domeniul digitalizării.
5. Competențe digitale - planurile Guvernului de a acorda prioritate unui program național de
alfabetizare digitală care vizează toți cetățenii.
6. Inițierea unui proiect de lege care impune tuturor instituțiilor din administrația centrală să
accepte transmiterea online și pe scară largă a tuturor formularelor, cererilor și declarațiilor.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Este necesară începerea sau finalizarea celor mai importante proiecte de infrastructură care ar
permite creșterea economică:
a. În ceea ce privește infrastructura rutieră sunt importante autostrăzile Sibiu-Pitești,
Autostrada Transilvania și Autostrada Moldova, dar și drumul expres Craiova-Pitești.
Este de asemenea necesară începerea sau finalizarea celor mai importante centuri
ocolitoare precum București Sud și Vest, Pitești Vest, Bacău, Azuga, Predeal și Suceava.
Nu în ultimul rând trebuie modernizate principalele puncte de ieșire din țară și
conectarea celor mai importante zone industriale cu autostrăzile din proximitatea lor.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

b. În privința căii ferate trebuie reabilitate ramificațiile sud și nord ale Coridorului 4,
realizate conexiuni între marile platforme industriale și infrastructura feroviară
națională și este importantă dublarea centurii de cale ferată a Bucureștiului. Pentru a
stimula exporturile trebuie redus timpul de tranzit prin frontiera Curtici. Nu în ultimul
rând credem că trebuie finalizată linia Predeal-Brașov-Sighișoara-Curtici, electrificată
linia Craiova-Calafat și construită conexiunea Gara de Nord – Otopeni.
c. Pentru infrastructură portuară este necesară dezvoltarea Portului Constanța Sud –
Agigea, inclusiv prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a căilor ferate care fac
conexiunea cu portul și dezvoltarea Portului Calafat. Trebuie conectate, de asemenea,
porturile Brăila și Galați.
d. Sunt necesare proiecte noi de investiții privind terminalele intermodale / multimodale
conform Master Planului General de Transport și creșterea capacității Aeroportului
Otopeni inclusiv prin construirea unui nou terminal.
Este importantă finanțarea acestor proiecte de infrastructură din surse bugetare, precum și prin
creșterea absorbției din fondurile europene sau utilizarea parteneriatelor public-private.
Este necesară o implicare mai mare a sectorului privat în proiectele de infrastructură, deoarece
multe aspecte pot fi subcontractate. Sectorul privat are o expertiză considerabilă pe care
Guvernul o poate folosi pentru a facilita dezvoltarea mai multor proiecte de infrastructură întrun ritm mai rapid.
Există un risc ridicat de infringement în ceea ce privește infrastructura de apă, având în vedere
necesitatea respectării standardelor UE până în decembrie 2018, conform Tratatului de aderare.
Pentru a îndeplini aceste standarde sunt necesare mai mult de 22 de miliarde de euro pentru
infrastructura de apă și ape uzate.
Trebuie continuați pașii instituționali pentru adoptarea Strategiei naționale de comerț
electronic, cu ținte și tactici concrete în cadrul Planului de acțiune conceput pentru creșterea
gradului de conștientizare a beneficiilor comerțului electronic, atât pentru mediul de afaceri, cât
și pentru populație.
Licitațiile pentru 5G: este extrem de important să fie menținut un echilibru între prețuri (prețul
de rezervă, tarifele anuale), obligațiile de acoperire și capacitatea operatorilor de a face
investiții.
Este necesară stimularea implementării de noi tehnologii (rețele 5G, rețele broadband de mare
viteză) printr-un cadru legislativ simplificat și predictibil privind autorizațiile de construire care
să permită construcția rapidă a acestor rețele.
Creșterea conectivității de mare viteză pe tot teritoriul României folosind finanțare europeană
pentru dezvoltarea rețelei în zonele încă neacoperite.
Se impune evaluarea tuturor proiectelor de legi și inițiative care prevăd introducerea cărții de
identitate electronică, apoi deblocarea uneia dintre aceste inițiative și corelarea cu
Regulamentul UE nr. 1157/2019 privind sporirea securității cărților de identitate ale cetățenilor
UE.
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Fonduri europene
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1.
2.
3.
4.

Analiza detaliată privind rata curentă de absorbție a fondurilor europene.
Debirocratizarea și simplificarea sistemului de implementare a fondurilor europene.
Definirea viziunii strategice pentru perioada de programare 2021 – 2027.
Asigurarea unei asistențe tehnice și pregătirea unui portofoliu de proiecte mature care pot fi
finanțate imediat după lansarea noilor programe, pornind de la analiza proiectelor nefinanțate
în perioada 2014 – 2020.
5. Creșterea și accelerarea absorbției fondurilor europene prin urgentarea procedurilor pentru
realizarea proiectelor majore de investiții în infrastructură, sănătate și educație și pregătirea
Acordului de parteneriat cu Comisia Europeană pentru cadrul financiar european multianual
2021 – 2027.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Să fie detaliate măsurile pentru “îndepărtarea tuturor piedicilor și artificiilor legale și
administrative, inclusiv ajustarea legislației achizițiilor publice pentru fluidizarea circuitelor de
implementare a proiectelor europene”.
2. Să fie înființată o instituție (sau mai multe la nivel local) care ar putea ajuta companiile să obțină
fonduri europene – după modelul polonez.
3. Codul european de conduită în parteneriate în cadrul fondurilor europene structurale și de
investiții implică o cooperare strânsă între autoritățile publice la nivel național, regional și local
împreună cu partenerii sociali, ONG-uri și alte părți interesate relevante, dar până în prezent nu
a fost implementat în mod adecvat.

Muncă
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Întărirea cooperării cu mediul de afaceri, atât pentru a identifica măsuri pentru întoarcerea
forței de muncă calificate din străinătate, cât și pentru a alinia o abordare comună pentru
sistemul de învățământ dual.
2. Stabilirea salariului minim prin aplicarea unui mecanism obiectiv și predictibil.
3. Consolidarea Pilonului 2 de pensii și concentrarea pe sustenabilitatea pe termen lung a
sistemului de pensii.
4. Abrogarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.
5. Deschiderea pieței muncii pentru lucrătorii din afara UE în funcție de necesitățile economiei.
6. Dialogului social conectat la evoluțiile din mediul economic și social din România.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. În ciuda dificultății politice, ar fi necesare detalii despre modul în care Guvernul intenționează să
reducă cheltuielile cu salariile în sectorul public, pensii și asistență socială ca procent din venituri
(în prezent fiind de circa 80% și în creștere).
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2. Dezvoltarea unei viziuni generale asupra taxării muncii în România, împreună cu Ministerul
Finanțelor Publice.
3. Îmbunătățirea eficienței și preciziei datelor statistice în ceea ce privește piața muncii.
4. Revizuirea politicilor ocupaționale în sănătate și cadrul legal având în vedere îmbătrânirea forței
de muncă din România.

Sănătate
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Creștea finanțării și dezvoltarea programelor naționale curative.
2. Dezvoltarea programelor de eSănătate (eHealth).
3. Creșterea plafonului trimestrial alocat medicamentelor ceea ce va duce la o scădere a taxei
claw-back.
4. Reducerea perioadei de analiză și evaluare a noilor terapii de către Agenția Națională a
Medicamentului și Dispozitivelor Naționale din România (ANMDNR).
5. Optimizarea Sistemului Integrat Unic de Asigurări de Sănătate (SIUI).
6. Acordarea unei atenții deosebite posibilităților de finanțare, atât pentru spitalele regionale, cât
și pentru cabinetele medicale individuale.
7. Începerea derulării programelor naționale de screening în domeniul bolilor cronice.
8. Creșterea transparenței procesului de recrutare pentru posturile vacante.
9. Începerea construcției spitalelor regionale cu resurse și planificare realiste.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, luate în considerare
1. Este necesară o evaluare la nivel național și județean a nevoilor de sănătate
2. Creșterea bugetului (ca proporție din PIB) alocat sănătății pentru a reduce decalajul față de
media europeană (9,6%).
3. Accesul pentru pacienții români la tratamente inovative ar trebui să constituie o prioritate
națională pentru orice guvern.
4. România ar trebui să crească repede accesul pacienților la medicamente de ultimă generație.
5. Trebuie dezvoltate și promovate politicile de prevenție și imunizare.
6. Este necesară dezvoltarea unor servicii de medicină primară și ambulatorii relevante la nivelul
comunității (servicii pentru mame și copii, servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă sau cu
dizabilități, monitorizarea pacienților de la distanță).
7. Asigurarea funcționarii adecvate a sistemul informatic de prescripție electronică (SIPE).
8. Registrele electronice trebuie dezvoltate și introduse cât de curând posibil pentru o mai mare
eficiență a modului în care sunt cheltuite resursele financiare în sănătate, pentru a crește
transparența și colectarea datele necesare conducând astfel la o mai bună fundamentare a
deciziilor în politica de sănătate.
9. Adoptarea unor scheme de acces rapid care să completeze metodologia folosită pentru
contractele cost-volum extinzând în același timp perioada de acoperire (multianuală) pentru
bolile cronice.
10. Este importantă creșterea digitalizării sistemului medical.
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11. O atenție sporită ar trebui acordată finanțării pe bază de performanțe în serviciile medicale
primare și de ambulatoriu dar mai ales în ceea ce privește prevenția și depistarea timpurie a
bolilor. Ar trebui corectate inechitățile produse de cea mai recentă modificare legislativă a
salarizării. De asemenea sunt necesare mai multe detalii despre modul în care vor fi crescute
salariile în sectorul medical (chimiști, biologi, personal auxiliar) fără un impact suplimentar
asupra deficitului bugetar.

Educaţie
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Este important că Guvernul își propune să nu facă schimbări bruște care ar putea destabiliza și
mai mult sistemul de învățământ.
2. Apreciem dorința de a implica municipalitățile locale în furnizarea de date despre competențele
necesare și consiliere profesională, pentru o mai bună integrare pe piața muncii.
3. Promovarea măsurilor care să susțină digitalizarea sistemului de învățământ și utilizarea
tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educațional.
4. Dezvoltarea în continuare a învățământului vocațional și tehnic.
5. Îmbunătățirea parteneriatului între industrie și educație - elaborarea unor programe de
internship obligatorii.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare
1. Cooperare sporită cu comunitatea de afaceri pentru a sprijini educația duală.
2. Introducerea cursurilor de Informatică și TIC în programele școlare pentru învățământul primar
(clasele I-IV), împreună cu menținerea și consolidarea acestor discipline în învățământul
gimnazial, liceal și superior. Creșterea numărului de locuri în învățământul superior finanțate
public pentru absolvenții TIC (educația STEAM). Adaptarea programei la nevoile economiei
industriale (automatizare, industrie 4.0).
3. Actualizarea normelor de construcții pentru școli, luând în considerare siguranța, igiena,
calitatea aerului, izolația acustică și termică, lumina zilei pentru a permite și a facilita procesul
educațional.
4. Ar trebui intensificate eforturile pentru îmbunătățirea nivelului de educație financiară, astfel
încât România să nu fie nevoită să aștepte o altă generație pentru a beneficia de efectele
alfabetizării financiare.

Mediul înconjurător
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Abordarea ca principală prioritate a problemei defrișărilor în România.
2. Implementarea unui sistem operativ de gestionare a deșeurilor, cu accent pe prevenire,
reutilizare și reciclare (implementarea măsurilor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor).
De asemenea, reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru a îmbunătăți situația curentă și
pentru a atinge țintele definite pentru anul 2020.
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3. Obiectivul de a îmbunătăți gestionarea ariilor protejate și de a păstra biodiversitatea pentru
generațiile următoare.
4. Îmbunătățirea rețelei de monitorizare a poluării aerului și identificarea soluțiilor rapide și
eficiente care trebuie puse în aplicare pentru a evita o procedură de infrigement.
5. Elaborarea unui proiect de asistență tehnică și operațională finanțat din fonduri europene
pentru sprijinirea autorităților locale în vederea creșterii capacității instituționale de a
implementa colectarea separată a deșeurilor.

Aspecte care ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare
1. Trebuie să se asigure predictibilitatea legislativă și ar trebui creat un cadru legislativ uniform și
coerent pe baza principiilor UE.
2. Consultarea reală și eficientă cu reprezentanții industriei ar trebui să aibă loc cu suficient timp
înainte de adoptarea noilor reglementări de mediu sau de modificarea celor existente.
Proiectele legislative ar trebui să se bazeze pe studii prealabile de evaluarea impactului care să
explice clar necesitatea modificărilor propuse și care să documenteze motivul pentru care
mecanismele / regulile care sunt planificate să fie introduse sunt mijloacele cele mai adecvate și
corecte pentru a obține rezultatele dorite.
3. Măsuri de simplificare și corelare pentru autorizarea activității.
4. Ar trebui dezvoltată o practică de mediu uniformă și consecventă la nivelul tuturor autorităților
locale relevante pentru a evita abordări diferite ale aceleiași probleme. O potențială soluție
pentru realizarea acestui obiectiv ar fi emiterea de ghiduri scrise de către autoritățile centrale
care ar reglementa abordarea pe care trebuie să o adopte autoritățile locale subordonate.
5. Creșterea nivelului de trai al populației prin asigurarea accesului la rețele de apa curentă și
canalizare cu instalații adecvate pentru tratarea apelor uzate.
6. Definirea unor obiective clare pentru tratarea apei, gestionarea deșeurilor și poluarea aerului.
7. Abordarea problemei de gestionare a deșeurilor (deșeuri de ambalaje, deșeuri din construcții și
demolări, deșeuri reutilizabile, DEEE) luând în considerare toate componentele problemei:
gropile de gunoi, probleme de infrastructură, trasabilitatea sistemului, lipsa investițiilor,
responsabilitățile și implicarea tuturor actorilor, lipsa de conștientizare pentru public.
8. Planul pentru schimbările climatice și energie, Strategia națională de renovare și Strategia
națională pentru energie, precum și alte documente legate de energie și mediu ar trebui
coordonate. De asemenea, este necesară definirea unui plan de acțiuni pentru a ajunge la
neutralitate climatică pornind de la clădiri, ca fundament al acestei politici. Obiectivele climatice
și energetice nu pot fi realizate fără a lua în considerare îmbunătățirea eficienței energetice a
clădirilor.
9. Clarificarea procedurilor privind modul în care sunt gestionate ariile protejate.
10. Este important să fie implementată o schemă de compensare a emisiilor indirecte pentru marii
consumatori de energie pentru a reduce distorsiunile de competitivitate pentru companiile
romanești ca urmare a costurilor ridicate cu certificatele de CO2 pentru energia electrică pe
bază de hidrocarburi, fiind astfel afectate în special industria metalurgică (oțel, aluminiu),
industria cimentului și a materialelor de construcții (sticlă și ceramică), chimică, industria de
celuloză și hârtie, etc. Directiva 2003/87/CE permite țărilor membre să compenseze
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consumatorilor industriali costurile cu emisiile indirecte, 12 state implementând deja schema,
unele chiar din 2013).
11. Ar trebui luate imediat decizii privind planul pe termen mediu (inclusiv considerarea măsurilor
existente) pentru a reduce impactul asupra mediului de către parcul de mașini îmbătrânit. O
astfel de abordare ar avea o contribuție importantă la întărirea siguranței rutiere, în condițiile în
care există deja un risc de infringement.

Administrație publică
Aspecte pe care le apreciem în programul de guvernare
1. Reducerea birocrației și reformarea administrației publice, inclusiv prin reducerea numărului
ministerelor.
2. Creșterea autonomiei decizionale și financiare a comunităților locale.
3. Dezvoltarea zonelor metropolitane care implică investiții durabile în infrastructură (apă, ape
uzate, transport).

Aspecte care ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare
1. Definirea unui plan clar de reformare a administrației publice (luând în considerare reformarea
managementului resurselor umane din administrația publică, a structurii, funcțiilor și
managementului la nivelul administrației publice centrale).
2. Digitalizarea proceselor și simplificarea fluxurilor (debirocratizarea).
3. Îmbunătățirea transparenței decizionale în administrația publică.
4. Asigurarea independenței autorităților de reglementare.
5. Revizuirea Codului Administrativ aprobat recent, pentru a elimina efectul negativ al anumitor
măsuri legate de finanțarea autorităților locale (dacă aceste măsuri nu vor fi eliminate, există
riscul ca autoritățile locale să impună noi taxe).

Sistem judiciar
Aspecte pe care le apreciem din programul de guvernare
1. Măsurile pentru restabilirea independenței sistemului judiciar și continuarea luptei împotriva
corupției
2. Îndeplinirea cerințelor și obiectivelor stabilite de Mecanismul de Cooperare și Verificare.

Lucruri care ar trebui de asemenea să fie luate în considerare
1. Crearea unei baze de date privind jurisprudența națională existentă pe probleme fiscale, care să
permită trasabilitatea acțiunilor legale, de la o instanță la alta.
2. Crearea unor secții specializate în instanțele românești care să trateze aspecte fiscale. Pentru a
ajuta acest proces, recomandăm instruirea profesională pentru judecători, cu implicarea
instituțiilor care au responsabilitate în pregătirea lor, adică a Consiliului Suprem al Magistraturii
(CSM) și a Institutului Național al Magistraturii (INM).
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