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Un departament special creat la SGG va face politica în ceea ce priveste companiile
de stat
Toate companiile de stat din România trebuie sa treaca printr-un proces de audit si de profesionalizare si,
de aceea, va fi creat un departament special la SGG (Secretariatul General al Guvernului, n.r.) care va face
politica statului român în ce priveste aceste entitati, a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul
Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.
"PNRR este un instrument de reforma, pentru asta a fost inventat. Fara reforme substantiale nu va trece acest plan.
Vorbim de reforma pensiilor si aici avem clar un deadline de a trimite legea în Parlament anul acesta si niste
elemente care presupun o indexare a pensiilor clara, bazata pe obiective statistice, nu pe decizii din pix si decizii
politice. România se anagajeaza sa aiba o politica sustenabila matura referitoare la pensii. De asemenea, reducerea
pensiilor speciale în limitele pe care le permite Curtea Constitutionala. O reforma a companiilor de stat. Vom avea
un proces de audit la toate companiile de stat si vom elimina din lege acele exceptii bagate de PSD - ALDE în ani
anteriori. Exceptia de la profesionalism este o aberatie si atunci vom scoate acea lista de exceptii. Toate
companiile de stat din România trebuie sa treaca printr-un proces de audit, de profesionalizare. Vor fi
supravegheate de un departament special de la SGG (Secretariatul General al Guvernului, n.r.) care va face politica
statului român în ce priveste companiile de stat. Vom crea o entitate la SGG care va avea indicatori de performanta
pentru toate companiile de stat si avea avea un plan de reforma si legare a salariilor din conducerea conducerea
companiilor de stat de obiective de performanta. Trebuie sa facem din companiile de stat o resursa de a aduce bani
la bugetul de stat, nu o sursa de a se scurge bogatie din averea publica", a afirmat ministrul.
Acesta a adaugat ca în administratia publica vor exista sporuri foarte limitate si clar legate de obiectivele atinse.
"Legea salarizarii în administratia publica: vom avea sporuri foarte limitate si legate de obiective. Nu vom mai
creste anvelopa bugetara a salariilor de stat. Banca Nationala de Dezvoltare - avem un calendar foarte clar de
creare si de autorizare a acestei banci si de preluare din entitatile care deja exista a unor bucati. Ma refer la Fondul
de Contragarantare, la Eximbank, la Fondul de Garantare pentru IMM-uri, acele activitati ale acestor entitati care
sunt compatibile cu Banca Nationala de Dezvoltare. Acest calendar a fost clarificat. Pe partea de administratie
publica avem un sistem national de examinare a functionarilor publici, pe modelul existent al Comisiei Europene.
Adica, dai un examen ca sa intri în Corpul functionarilor publici si de acolo esti distribuit la institutia care are
nevoie de tine. Este o revolutie clara, adevarata, în administratia publica pe care am clarificat-o cum împreuna cu
Comisia Europeana, cu un calendar de implementare", a subliniat Cristian Ghinea.
Ministrul de resort a punctat, totodata, si alte obiective incluse în PNRR, precum reducerea emisiilor din transport,
reforma din Justitie, venitul minim de incluziune sau îmbunatatirea gradului de guvernanta locala.
"Pe partea de Justitie ramânem la obiectivele din MCV si vom adauga câteva puncte, de pilda o noua strategie
anticoruptie si o crestere clara a veniturilor si a bunurilor confiscate din proceduri penale. Pe partea de Transport,
România îsi asuma o strategie clara de reducere a emisiilor cu 9% fata de 2019, în 2026. Vom avea un sistem de a
descuraja înregistrarea masinilor vechi si de încurajare a masinilor electrice, astfel încât sa facem aceasta trecere
spre transportul curat si verde. Ne-am asumat o tinta clara de pondere a energiilor regenerabile în mixul energetic,
pâna în 2030, de 34%. Alte tinte sectoriale pe care le-am mai mentionat în PNRR: venitul minim de incluziune,
cresterea alocarilor bugetare pentru medicina primara, astfel încât sa încurajam tratamentul ambulatoriu, cresterea
ratei de reciclare, îmbunatatirea gradului de guvernanta locala. Toate aceste reforme erau prinse în diverse
componente din PNRR. Comisia avea întrebari legate de calendarul de implementare si am folosit prilejul vizitei
primului ministru la Bruxelles tocmai pentru a bate în cuie aceste calendare si pentru a arata foarte clar
angajamentul Guvernului pentru aceste reforme", a explicat oficialul.
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În ceea ce priveste discutiile din spatiul public legate de PNRR, demnitarul a precizat ca "în ultimele trei
saptamâni s-au spus tot felul de neadevaruri".
"S-a spus în mod aberant ca a fost respins. Ceea ce este un proces normal de negociere cu Comisia Europeana a
fost prezenta catastrofal. Iata ca acum, dupa vizita pe care am avut-o cu domnul prim ministru, avem confirmari
din partea presedintei Comisiei Europene, din partea celor doi vicepresedinti executivi, Dombrovski si Verstager,
ca suntem pe drumul cel bun. Au fost trei obiective majore ale vizitei la Bruxelles: sa clarificam si sa agream
reformele importante cu Comisia Europeana, sa stabilim faptul ca România va cere toate cele 29,2 miliarde de
euro si sa stabilim componentele cele mai avansate si ce mai este de facut la componentele unde mai este înca de
lucru. A fost o observatie recurenta a Comisiei sa trebuie sa clarificam nivelul de ambitie al reformelor. Aici era un
fel de dialog ciudat, pentru ca noua ni se parea ca sunt clare, dar ca sa fie si mai clare am scris împreuna cu domnul
prim-ministru acest "Concept paper" pe care l-am trimis înaintea vizitei la Bruxelles si care este o trecere în revista
a reformelor majore care vor fi prinse în PNRR, cu detalieri acolo unde au fost cerute de catre Comisie. Acest
"Concept paper" a fost baza de discutie pentru toate întâlnirile pe care le-am avut si a fost foarte bine primit", a
sustinut ministrul Ghinea.
Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al României este documentul strategic care fundamenteaza
prioritatile de reforma si domeniile de investitii la nivel national pentru instituirea Mecanismului de redresare si
rezilienta.
Mecanismul este gândit pe sase piloni, si anume: Tranzitie verde; Transformare digitala; Crestere inteligenta,
sustenabila si favorabila incluziunii, inclusiv coeziune economica, locuri de munca, productivitate, competitivitate,
cercetare, dezvoltare si inovare, precum si o piata interna functionala, cu întreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri)
puternice; Coeziune sociala si teritoriala; Sanatate, precum si rezilienta economica, sociala si institutionala, în
scopul, printre altele, al cresterii nivelului de pregatire pentru situatii de criza si a capacitatii de reactie la criza;
Politici pentru generatia urmatoare, copii si tineret, cum ar fi educatia si competentele.
La începutul lunii mai, premierul Florin Cîtu a declarat ca, la toate capitolele, au fost reduse sumele din PNRR, iar
acesta se încadreaza în 29,2 de miliarde de euro.
România va depune, la Bruxelles, Planul National de Redresare si Rezilienta pe data de 31 mai 2021.
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