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VIZIUNEA ECONOMICĂ A PROGRAMULUI PSD

Creștere economică medie de 5,5%

Susținerea capitalului autohton

Lupta cu evaziunea și munca la negru

Modernizarea infrastructurii
Creșterea absorbției fondurilor europene
Investiții publice cu  impact semnificativ în economie.

Trecerea de la o economie bazată pe eficiență, la o economie bazată 
pe inovație.Să devenim a 13-a economie în UE. În prezent, ocupăm 
locul 17. Încadrarea în criteriile privind aderarea la Zona Euro.

1.

2.

3.

4.
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REALIZAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE

5,5%
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1. România
2. China
3. India
4. Filipine
5. Vietnam

1. India
2. China
3. România
4. Islanda
5. Indonezia

+7%
+6,8%
+6,7%
+6,6%
+6,1%

+7,3%
+6,6%
+6,1%
+5,3%
+5,1%

Top 5 mondial la creștere economică

Sursa: FMI - World Economic Outlook  - October 2017
Estimare INS, 2017

REALIZAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE

Sursa: Organizația pentru Cooperare Economică și Dez-
voltare (O.E.C.D) și Comisia Națională de Prognoză

Estimare FMI Estimare OECD
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201720162015201420132012201120102009

-7,1%

-0,8%

+1,1% +0,6%

+3,5% +3,1%
+4,0%

+4,8%

+7,0%

(9 luni 2017)

REALIZAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE

Evoluția creșterii economice
în România

Sursa: INS



- 6 -

187,5 
mld. lei

207,5 
mld. lei

+10,6%

+20
mld. lei

Sursa: Ministerul Finanțelor

1 ian.- 31 oct. 

2016
1 ian.- 31 oct. 

2017

Creșterea veniturilor bugetare

REALIZAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
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Gradul de absorbție a fondurilor europene
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REALIZAREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
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VIZIUNEA SOCIALĂ A PROGRAMULUI PSD

Creșterea clasei de mijloc

Locuri de muncă

Reducerea șomajului

Reducerea sărăciei

Peste 1 milion de români vor avea salariul de peste 1.000 euro brut 
până în 2020.

Crearea a peste 850.000 de noi locuri de muncă până în 2020.

Reducerea ratei șomajului sub 3,5%, până în 2020

Reducerea cu 1,5 milioane a numărului de persoane cu risc de 
sărăcie sau excluziune socială, până în 2020

1.

2.

3.

4.
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20%

205.000

1.450
Lei

1.000
Lei

520
Lei

1.450
Lei

1.000
Lei

520
Lei

266.471

21,2%Creșterea salariilor 
în sectorul public

OBIECTIV ASUMAT REALIZAT

Creșterea numărului 
de contracte full time

Creșterea salariului 
minim pe economie

Creșterea punctului 
de pensie

Creșterea pensiei 
minime garantate

REALIZAREA OBIECTIVELOR SOCIALE
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46,5 
mld. lei

56,4 
mld. lei

+21,2%

1 ian.- 31 oct. 

2016
1 ian.- 31 oct. 

2017

Angajamentul
din campania 

electorală:
+20% în 2017/2016

+20% în 2018/2017

+8% în 2019/2020

Creșterea salariilor în sectorul bugetar

REALIZAREA OBIECTIVELOR SOCIALE

+9,9
mld. lei
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5.1 mil
contracte

5.4 mil
contracte

+266.471

31 dec. 
2016

31 dec. 
2016

31 oct. 
2017

31 oct. 
2017

Peste un sfert de milion 
contracte noi de muncă în 2017

Sursa: Ministerul Muncii

555 mii
angajatori

575 mii
angajatori

+19.510

REALIZAREA OBIECTIVELOR SOCIALE
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+8,1%

+10,6%

-5,3%
-6,2%

+3,9%

+0,8%
+2,1%

+5,1%

+14,4%

+12%
+12,6%

2010200920082007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(aug. 2017/aug.2016)

Creșterea puterii de cumpărare
pentru SALARIAȚI

REALIZAREA OBIECTIVELOR SOCIALE

Sursa: INS
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(aug. 2017/aug.2016)

-1,6%
-0,6% -0,6%

+0,1%

+4%
+5%

+6,7%

+14,6%

Sursa: INS

Creșterea puterii de cumpărare
pentru PENSIONARI

REALIZAREA OBIECTIVELOR SOCIALE
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PRINCIPALELE 100 DE 
MĂSURI ÎNDEPLINITE
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

1. SALARIAȚI
Adoptarea Legii salarizării unitare
Creșterea cu 42 miliarde lei a veniturilor salariaților din sistemul public, 
până în anul 2022, și cu 32 miliarde lei până în 2020.

Creșterea salariilor în Sănătate
+35,9% creșterea salariului mediu din Sănătate in primele 8 luni ale anului. 

Creșterea salariilor în Educație
+15% de la 1 ian. 2017, pentru tot personalul din învățământ

1.

2.

3.

Creșterea salariilor în Cultură
+50% de la 1 feb. 2017, pentru personalul din instituțiile publice de spectacole 
sau concerte.
+30% de la 1 iulie 2017, la salariile de bază pentru bibliotecari și muzeografi
+15% de la 1 iulie 2017 pentru personalul din bibliotecile centrale universitare.

4.
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Creșterea salariilor în Apărare, Ordine Publică, 
Siguranță Națională
+50% de la 1 aprilie 2017, la sumele compensatorii privind sa-
lariul/solda de merit pentru militari, polițiști și cei din sistemul 
penitenciar
Raportarea, de la 1 aprilie 2017, a sporurilor și indemnizațiilor la 
salariul de bază, ce nu poate fi mai mic decât salariul minim pe 
economie pentru militari, polițiști și cei din sistemul penitenciar
+40% de la 1 aprilie 2017, pentru orele suplimentare efectuate de 
militari, polițiști și cei din sistemul penitenciar
+15% de la 1 iulie 2017 pentru cadrele militare în activitate.
+10% de la 1 octombrie 2017, pentru salariile de funcție din MAI și 
unitățile din subordine
+15% de la 1 octombrie, creșterea salariului de bază pentru per-
sonalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță 
națională. 

5.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Creșterea salariilor din Administrația Publică
+20% de la 1 feb. 2017, pentru personalul din administrația publică locală
+30% de la 1 aprilie 2017, pentru indemnizațiile aleșilor locali.
+20% de la 1 iunie 2017, pentru salariul de bază al lucrătorilor din oficiiile teri-
toriale pentru IMM-uri, agențiile și Garda de Mediu, ANPC.
+20% de la 1 iulie 2017 mărirea salariilor de bază pentru instituțiile și au-
toritățile din subordinea Ministerului Agriculturii, Ministerului Tineretului și 
Sportului, Ministerului Culturii și Casei Naționale de Pensii.

Creșterea salariului minim 
de la 1.250 lei la 1.450 lei începând cu 1 februarie 2017

Acordarea unui tichet de vacanță în valoare de 
1.450 lei pentru toți salariații din sistemul public

Eliminarea impozitului pe venit pentru angajații se-
zonieri menținuți în câmpul muncii tot restul anului.

6.

7.

8.

9.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Deducerea abonamentelor medicale din impozitul 
pe venit plătit de salariați (400 euro/an).

Creșterea nivelului deducerilor din impozitul pe 
venit pentru cei cu salarii mai mici de 3.600 lei 
cu 70% de la 300 la 510 lei  pentru cei fără persoane în întreținere 
remunerați la nivelul salariului minim. 
cu 60% de la 100 lei la 160 lei pentru fiecare persoană în întreținere 

Introducerea contractelor de tip “Teleworking”
acest lucru va permite munca de acasă pentru anumite cate-
gorii de salariați, fără a se mai deplasa la sediul firmei.

Programul prima chirie 
decontarea a 75% din cheltuielile de chirie și utilități (max-
im 900 lei/lună) pentru cei care își găsesc un loc de muncă la 
minim 50 km față de domiciliu. 

10.

12.

13.

11.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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2. PENSIONARI
Creșterea punctului de pensie 
la 1.000 lei de la 1 iulie 2017, față de 871 lei în 2016 și 
la 1.100 lei de la 1 iulie 2018

Eliminarea CASS pentru toți pensionarii

Eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile 
mai mici de 2.000 lei

Reducerea impozitului pe veniturile din pensii de 
la 16% la 10%, pentru pensiile mai mari de 2.000 lei

14.

15.

16.

17.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Creșterea pensiei minime
de la 400 lei la 520 lei, de la 1 martie 2017 și 
la 640 lei la 1 iulie 2018. 

Creșterea pragului de venit de la 750 lei la 900 lei/
lună pentru accesul pensionarilor la Programul de 
compensare cu 90% a prețului de referință la 
medicamente

18.

19.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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3. EDUCAȚIE
Realizarea a 106 clase de învățământ dual

Construcția de școli și grădinițe
46 de grădinițe și 24 școli finalizate de Ministerul Educației Naționale

Introducerea disciplinelor “educație tehnologică” 
și “educație economică” în noile programe școlare

Extinderea Programul pilot “Masă caldă” 
extinderea la 100 de școli, incluzând programele de tip “Afterschool”

Elaborarea Legii Manualului și introducerea manualelor 
digitalizate în format pdf

Programul “Școala pentru toți”
în luna august au fost acceptate la finanțare 62 de proiecte în 
valoare totală de 82 milioane euro.

20.
21.

22.

24.

25.

23.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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4. TINERI
Creșterea de 2,5 ori a fondului de burse pentru stu-
denți, de la 83 lei/lună la 201 lei/lună per student

Reducerea cu 40% a tarifului mediu al polițelor 
RCA pentru tineri

Adoptarea Legii internship-ului

Ucenicie și stagiatură
plata a 1.125 lei/lună per ucenic, pe o perioadă de până la 3 ani. 
plata a 1.350 lei/lună per stagiar, pe o perioadă de 6 luni.

Transport gratuit pe calea ferată pentru toți stu-
denții, pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe.

26.

28.

30.

29.

27.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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5. SĂNĂTATE
Acoperirea în întregime a costurilor pentru 
tratamentul Hepatitei C, fibroză gradele 4 și 3. 
S-au introdus 3 contracte cost-volum rezultat pentru hepatită C 
– 12.000 pacienţi – până în prezent au beneficiat 4.500 pacienţi - 
99% rata de însănătoșire.

Desființarea comisiilor din Casele de Sănătate 
pentru a crește accesul pacienților la tratamente 
inovative
Legea vaccinării trimisă în Parlament
Legea include bugete multianuale pentru achiziția de vaccinuri.

Introducerea unui nou vaccin în schema 
obligatorie gratuită: vaccinul pneumococic

31.

32.

33.

34.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Dotarea unităților sanitare cu aparatură modernă: 
- s-au livrat 277 mașini de anestezie pentru blocurile operatorii 

din 50 de unități sanitare
- s-au finalizat procedurile de furnizare a echipamentelor 

medicale necesare pentru UPU din 68 de unități sanitare de 
interes strategic.

- s-a demarat procesul de achiziționare a 12 aparate Computer 
Tomograf (CT), astfel încât fiecare spital județean să aibă un 
astfel de echipament.

- s-a demarat procesul de achiziționare a 21 aparate Rezonanță 
Magnetică Nucleară (RMN), astfel încât fiecare spital județean 
să aibă un astfel de echipament.

- s-au contractat 5 echipamente de radioterapie pentru 5 centre 
oncologice din țară: Baia Mare, Constanța, Galați, Institutul 
Oncologic Fundeni, Spitalul de Urgență “Elias” București

35.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Diminuarea cu aproximativ 35% a prețului  pentru 
60 de medicamente.
Investiții în infrastructura de sănătate:
- Finalizarea Maternității Brașov.

- Reabilitarea secțiilor din cadrul spitalelor județene Brașov și 
Hunedoara, Spital TBC Moroieni și Spital TBC Roșiori de Vede. 

- Adoptarea prin memorandum a 5 locații pentru tot atâtea spitale 
regionale: Timișoara, Tg. Mureș, Brăila-Galați, Brașov și Constanța.

- Identificarea unui teren în Comuna Mogoșoaia, destinat construirii 
Spitalului Republican din Municipiul București. 

- Adoptarea a 3 hotărâri de guvern privind aprobarea trecerii 
în administrarea Ministerului Sănătății a terenurilor destinate 
construirii viitoarelor 3 spitale regionale, din Cluj, Iași și Craiova, din 
fonduri europene.

36.

37.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Introducerea a 12 contracte cost-volum pentru 
oncologie, boli rare, reumatologie și cardiologie

Creșterea cu 300 mil. lei a finanțării programelor 
de sănătate publică 
(de la 4,7 mld. lei, la 5 mld. lei)

Triplarea sumelor utilizate pentru achiziția de 
vaccinuri în 2017, față de 2016. 
(de la 90 milioane lei, la 289 milioane lei în 2017)

Lansarea în consultare publică a Ghidurilor pentru 
screening de col uterin, cancer mamar, programe 
de îngrijire a gravidei și copilului, tuberculoză și 
hepatită. 

38.

39.

40.

41.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Operaționalizarea Unității de Achiziții 
Centralizate din cadrul Ministerului Sănătății 
demararea contractelor de achiziție pentru primele două 
loturi dintre cele mai costisitoare molecule (20 de antibiotice 
și 20 de citostatice)

43

Trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea 
MApN în vederea relansării activității acestuia.  

42.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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6. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Creșterea cu 16% a veniturilor însoțitorilor 
persoanelor cu handicap și preluarea în totalitate 
a plății acestora de către bugetul de stat

Creșterea cu 17,7% a indemnizației lunare minime 
pentru concediul de creștere a copilului 
de la 1.062 lei la 1.250 lei. 

Creșterea cu 22,4% a stimulentului de inserție 
pentru mamele cu copii mai mici de 2 ani, care se întorc la 
locul de muncă. Creștere de la 531 lei  la 650 lei.

44.

45.

46.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Modificarea legislației pentru stimularea angajării 
persoanelor cu dizabilități, concomitent cu 
creșterea indemnizațiilor pentru aceste persoane, 
în medie cu 30%. 

48.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Adoptarea proiectului de lege privind înființarea 
instituției Avocatul Copilului.

47.
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7. AGRICULTURĂ
3,7 miliarde euro, plata la timp  a subvențiilor 
pentru 885.864 femieri
Programul Național de Irigații
478.000 ha irigate, cu 40% mai mult decât în 2016, cu același 
consum de energie. Lansarea Programului de investiții de         
1 mld. euro până în 2020.

Apă gratuită până la stația de pompare. 
1.700 km canal; 290 de motopompe ale fermierilor puse în 
funcțiune. 

Sistemul anti-grindină: 60 de puncte de lansare au  
fost date în folosință - acoperă 1,3 mil. ha

49.

50.

51.

52.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Acces îmbunătățit la credite pentru fermieri, cu 
dobânzi mai mici și garanții de stat mai mari.
329 credite pentru fermieri, în valoare de 22,3 milioane lei. 
Valoarea totală a garanțiilor a crescut la 689,3 milioane lei, de 
4,8 ori mai mult față de 2016.

Programul “Tomate românești”. 
Ajutor de 3.000 euro pentru 9.338 fermieri, însumând 129 mil. lei. 

Investiții din fonduri europene pentru agricultură 
(în cadrul AFIR) de 1,55 miliarde euro în 2017.

Cadastrare gratuită a terenurilor agricole. 
1.550.000 de imobile cadastrate.

Finalizarea Codului Agriculturii
Îndrumar cu toate actele normative specifice domeniului agricol.

53.

54.

55.

56.

57.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Implementarea Directivei 1164 privind reducerea 
externalizării profiturilor multinaționalelor

Lista neagră a firmelor care nu respectă contractele 
cu statul (program pilot la Ministerul Transporturilor)

Majorarea amenzilor pentru munca la negru și 
evaziune

58.

59.

60.

8. COMBATEREA EVAZIUNII
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Extinderea confiscării vehiculului care transportă 
bunuri de contrabandă (alcool și tutun)

Introducerea mecanismului “Split TVA” 
Plata defalcată a TVA pentru firmele cu datorii sau aflate în 
insolvență.

Introducerea filtrului 2  — post vamă pentru 
combaterea contrabandei 
Acțiune comună ANAF - MAI, începând cu 4 noiembrie 2017.
- Total sancțiuni (amenzi și confiscări): 4,4 milioane lei. 
- Numărul vehiculelor reținute/confiscate: 11
- Numărul infracțiunilor constatate: 34

61.

62.

63.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% 
- salarii
- activități independente
- dobânzi
- chirii
- arendă
- investiții

Eliminarea a 102 taxe

Neimpozitarea profitului în primii 10 ani de 
funcționare pentru firmele de cercetare-
dezvoltare

64.

65.

66.

9. MEDIUL DE AFACERI
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Impozit de 1% pentru microîntreprinderi și 
creșterea plafonului pentru încadrarea în această 
categorie la 500.000 Euro cifră de afaceri 
(iar de la 1 ianuarie 2018 pragul va fi de 1.000.000 euro.)

Reducerea contribuțiilor de la 9 la 3 și a valorii 
acestora de la 39,25% la 37,25%

67.

68.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Eliminarea plății CASS pentru veniturile din 
dobânzi, investiții, dividende etc.

69.

Neimpozitarea tranzacțiilor imobiliare cu o 
valoare mai mică de 450.000 lei

70.
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Eliminarea Formularului 088 privind categoria 
firmelor plătitoare de TVA. 

Lansarea programului pentru promovarea exporturilor
Granturi în valoare de 50.000 lei pentru firmele care participă 
la târguri și expoziții internaționale. 

Implementarea programului Start-up Nation
8.700 de firme nou înființate au semnat deja acorduri de 
finanțare și vor genera 21.000 de noi locuri de muncă în 
următorul an de zile.

Programe naționale  pentru sprijinirea firmelor : 
internaționalizare și micro-industrializare
1.316 firme aplicante

71.

72.

73.

74.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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75.

76.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Infiintarea Ministerului Turismului, a Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
și operaționalizarea agențiilor din subordinea 
acestuia din urmă.

Inființarea Consiliului de Programare Economică 
în cadrul Comisiei Nationale de Prognoză.
Acesta va fundamenta strategia de dezvoltare sectorială a 
României pe termen lung. 

78. Transferul ELCEN în patrimoniul municipiului 
București

77. Plata CAS și CASS la nivelul salariului minim 
pentru cei cu activități independente
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79.

80.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Modificarea Legii Minelor și a Legii privind apele 
minerale

Inființarea organizațiilor de management al 
destinațiilor, în domeniul Turismului

81.

82.

Adoptarea legislatiei privind garantarea pachetelor 
turistice pentru populație.

Adoptarea legii prevenirii si supunerii spre dezbatere 
Parlamentului României
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

9% Grad de absorbție a fondurilor europene
(România a depășit Franța, Italia, Austria, Olanda etc.)

Acreditarea tuturor autorităților de management
(Niciuna dintre acestea nu avea documentația pregătită în 
momentul preluării guvernării)

Finalizarea lansării tuturor call-urilor de proiecte 
pentru toate liniile de finanțare

Adoptarea de către Guvern a Masterplanului  de 
investiții în Turism 2017-2020

83.

84.

85.

86.

10. INVESTIȚII, FONDURI UE, 
DEZVOLTARE REGIONALĂ



- 40 -

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Inființarea Ministerului Apelor și Pădurilor: 
împădurirea a peste 2.700 ha și lucrări ce vizează 
regenerarea naturală a  altor 3.600 ha.

Interconectarea dintre România și Serbia 
linie electrică aeriană nouă de 400 kV pe relația Reșița Pancevo

A început construcția unei noi centrale de gaz la 
Iernut de către compania Romgaz
 Valoare: 268 milioane euro fără TVA

Finalizarea investitiției de 23,5 milioane lei la CE 
Oltenia pentru modernizarea si retehnologizarea 
Termocentralei Ișalnița

87.

88.

89.

90.
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Aprobarea a 2% din PIB pentru apărare și a 
Programului privind înzestrarea Armatei 2017-2026

Investiții în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală și Companiei Naționale de Investiții
- 158 investiții finalizate, din care: 26 apă-canal; 113 drumuri și 

poduri; 16 unități de învățământ; 2 alte domenii.
- Lansarea PNDL 2, în valoare de peste 30 mld. lei, pe o perioadă de 

5 ani.
- 51 de cămine culturale finalizate, în valoare de 67 mil. lei.
- 2 obiective finalizate în domeniul Justiției, în valoare de 4,9 mil. lei
- 8 săli de sport finalizate, în valoare de 116 mil. lei

91.

92.

Finalizarea construcției noului stadion “Ion 
Oblemenco” din Craiova, valoare 240 mil. lei.

93.
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PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 

Adoptarea acordului cu Banca Mondială privind 
realizarea proiectului de construcție a autostrăzii 
Ploiești-Brasov

Finalizarea a 97 de locuințe pentru tineri
60 în județul Tulcea, 16 în Satu Mare și 21 în Brașov

Începerea construcției Liniei 4 Metrou 
Lac Străulești – Gara Progresu, tronson Gara de Nord-Gara Progresu

Achiziționarea în leasing operațional a 2 noi avioane 
Boeing pentru modernizarea flotei Tarom

95.

94.

96.

97.
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Implementarea în curs a sistemului de avertizare 
a populației în situații de urgență “Ro Alert” și 
achiziționarea a 42 de autocamioane pentru situații 
de urgență, cu sistem hidraulic de încărcare-
descărcare.

100.

Demararea modernizării tronsonului de cale ferată 
Gurasada-Simeria în valoare de 2,6 miliarde lei

Extinderea la 4 benzi a Centurii Capitalei care 
subtraversează autostrada București Pitesti și 
recepționarea a 15 Km de autostradă.

98.

99.

PRINCIPALELE 100 DE MĂSURI ÎNDEPLINITE 
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Mai mulți români în
clasa de mijloc


