
Masura observatii 
Observatii cu caracter general: 
- Masurile sunt extrem de generic comunicate, in cele mai multe cazuri, 
- In unele cazuri aceste masuri exista deja, ele sunt reluate sau se are in vedere prelungirea lor, ca de exemplu ajutoarele de stat 

pentru investitii majore 
- Nu se precizeaza tipul de finantare, fonduri europene sau fonduri nationale, 
- Nu se precizeaza un orizont de timp pentru implementarea masurilor. 
- Criteriul mentinerii sau cresterii locurilor de munca sau respectarea standardelor sociale nu sunt criterii avute in vedere pentru 

investitii sau finantari. 
- In unele cazuri nu se mentioneaza obiectivul avut in vedere prin acordarea finantarii, de exemplu se acorda 300 milioane pentru 

firme de transport de marfuri si persoane si pentru companiile de distributie fara a mentiona pentru ce anume. 
- Salariatii sunt o categorie social ace mai degraba vor fi negativ afectati de acest program. In afara de abordarea pentru salariul minim 

pentru restul salariatilor se are in vedere o masura ce-I va afecta negative in sensul reducerii salariilor cu pana la 25% ca urmare a 
permanentizarii masurii de somaj tehnic finantat din buget, nimic despre formare profesonala, nimic despre standard sociale, nimic 
despre conditii de munca. 

300 de milioane de € pentru compensarea cresterii preturilor 
Ajutor  de pana Ia 400.000 de euro/firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de+ 15% 
Ia utilitati 

Masura este extrem de general enuntata, fara a furniza 
detalii referitoare la criteriile de access la acest tip de 
finantare. Intr-o oarecare masura toate IMM-urile au 
costuri cu utilitati, avand in vedere cresterile 
preturilor la energie si gaze in special aceste costuri cu 
utilitatile sunt sigur mai mari de 15%. 
Daca analizam dimensiunea finantarii constatam ca ar 
putea beneficia de masura aprox 750 de IMM-uri care 
ar putea cere fiecare ajutorul in suma maxima. In  
Romania sunt peste 600 mi de IMM-uri. 
 

300 de milioane lei pentru  firmele de transport rutier de marfuri, de persoane 
si pentru companiile de distributie 
Beneficiari estimati: 4.000 

Nu se precizeaza ce anume se compenseaza prin 
aceasta finantare si nici criteriile avute in vedere.  
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Ajustarea contractelor de investitii publice in derulare, finantate din fonduri 
nationale si europene, in functie de cresterea preturilor Ia materiale, manopera, 
transport, utilaje 
 
5,2 miliarde de lei in 2022 sprijin pentru continuarea si finalizarea contractelor 
in derulare 

Ajustarea unor astfel de contracte poate fi periculoasa, 
depinde sigur foarte mult de modul in care va fi pusa 
in aplicare. 
 

75% din salariu pentru angajatii In somaj tehnic Se permanentizeaza o masura ce va afecta salariatii si 
stabilitatea veniturilor lor. In plus va determina 
angajatorii sa-I trimita official in somaj tehnic si 
neoficial sa-I foloseasca 
O astfel de masura va diminua veniturile angajatilor si 
va da un debuseu angajatorilor sa-si descarce spre 
bugetul de stat costurile cu forta de munca. 

Stimulent de 50% din  salariu pentru angajarea somerilor Stimulent pentru angajarea somerilor exista si in 
prezent si s-a dovedit o masura nu foarte agreata de 
angajatori. 

Departament pentru atragerea investitiilor straine si promovarea exportului de 
produse romanesti 

Este o structura care mai mult consuma resurse, greu 
de crezut ca va avea vreun efect la nivel de exporturi. 

200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole din Romania 
Prima de 10% pentru fermieri 
120 de milioane de euro prime pentru agricultorii romani 

Nu se precizeaza daca acest tip de masura este 
finantat din fonduri europene si nici exact la ce se 
refera. 

Ajutor de stat/de minimis pentru retehnologizarea  companiilor  si IMM-urilor 
cu profil de productie industriala si agro-alimentara 

Nu se precizeaza suma, criterii, ce se are in vedere, in 
ce termen se va lansa, ce se asteapta de la o astfel de 
masura 

Salariul minim in agricultura si industria alimentara - 3.000 de lei brut (similar 
celui din sectorul constructii) 

Oficial cele 2 sectoare detin aprox 5% din totalul 
angajatilor din Romania, cele 2 sectoare exceleaza prin 
munca la negru.  
Se propune o astfel de masura fara in fapt sa se 
evalueze care a fost impactul cresterii salariului minim 
de Constructii. O astfel de masura poate fi un pretext 
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pentru cresterea preturilor produselor Agricole si  a 
produselor alimentare iar efectul va fi resimtit de toate 
categoriile sociale.  
 

Ajutoare de stat pentru sustinerea fermelor de reproducere a speciilor porc, vita, 
oaie 

Ajutoarele de sustinere trebuie evaluate si invatat din 
greseli, dc nu evaluam programe de acest tip derulate 
in ttrecut atunci vom tot repeta greseli 

100 de milioane de euro pentru Casa de Comert UNIREA - integrator de 
programe nationale in agricultura 

Oare unde a fost casa asta pana acum? 
 

Amanarea ratelor Ia credite pentru persoane fizice si juridice pe o perioada de 
12 luni 

Nu este clar cum se va putea face asta, oricum 
amanarea este doar o solutie temporara, cel putin 
categoria activa a populatiei este foarte putin vizata, le 
va fi din ce in ce mai rau, amanarea ratelor este doar o 
pacaleala ce s-ar putea lasa cu costuri substantiael. 

Vouchere pentru alimente de baza- 50 euro Ia fiecare 2 luni 
Familii cu cel putin 2 copii sau monoporentale cu venit mai mic de 600  lei/luna 
Pensionari cu venit mai mic de 1.500 lei luna 
Persoanele cu venit minim garantat 
Persoanele cu dizabilitat 
 
Vouchere pentru  elevii care primesc burse sociale - 30  de euro lunar pentru 
cumpararea de alimente, rechizitei haine 
 
4,7 milioane de  persoane vor beneficia de vouchere  

Exprimarea este foarte vaga, se vorbeste de 600 de lei 
pe luna fara sa se spuna daca este pe persoana.  
 
Nici  in cazul voucherelor nu se precizeaza daca 50 
euro se acorda pe familie sau pe persoana. 
 
 

200 de lei in plus pentru salariul minim (crestere voluntara) 
ZERO taxe pentru salariul minim 

Cresterea este voluntara, insemanand ca angajatorii 
daca vor o pot acorda si fara aceasta asa zisa facilitate. 
 
Zero taxe la salariul  minim nu se mentioneaza daca 
exceptarea se refera si la contributiile sociale si daca 
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da cine plateste pentru Cas pentru ei astfel incat sa nu 
fie afectati la pensie. 

+50% valoarea tichetelor de masa - de Ia 20,17 lei Ia 30 de lei Asta este o masura utila,  
Dublarea normei de hrana pentru pacientii din spitale, copiiii varstnicii 
institutionalizati - de Ia 11 lei/zi - Ia 22 de lei/zi 
Peste 3 milioane de persoane 

Norma de hrana chiar si la 22 lei pe zi este una extrem 
de mica, sigur vorbim de dublare dar chiar si asa 3 
mese pe zi cu 22 de lei este aproape imposibil. 
 
Masurile par a fi benefice social insa se impune 
imbunatatirea modului in care sunt tintite persoanele 
vulnerabile si cei ce sunt cu adevarat in nevoie. 
De f multe ori aceste programe au sisteme de control 
extrem de deficitare. 

Alocatia zilnica de hrana creste de Ia 12 Ia 16 lei/zi, respectiv de Ia 16,6 Ia 22 
lei/zi, in functie de varsta 
Sumele pentru unele nevoi personale se majoreaza de Ia 28 de lei Ia 150 de 
lei/luna  
+ 58,5% sumele acordate annual pentru lmbracaminte,lncaltaminte, rechizite 
Alocatia lunara de plasament creste de Ia 630  de  lei Ia 900 de lei lunar, iar in 
cazul copiilor cu dizabilitati, de Ia 945 de lei lunar, Ia 1.350 de lei lunar 
Extinderea programului de fertilizare in vitro Numarul persoanelor care pot 
aplica creste de Ia 300 Ia 10.000/an 
Programul Family  start -  garantii pentru credite de pana Ia 75.000 lei 
Programul national Student lnvest  -garantii pentru credite de pana Ia 50.000 lei 
  
  
  

 


