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deficiențe de auz, pentru perioada 20-26 februarie 2023 

 

Bună ziua, vă prezentăm Sinteza activității Guvernului adaptată pentru 

persoane cu deficiențe de auz, pentru perioada 20-26 februarie 2023. 

20 februarie 

Premierul Nicolae Ciucă a declarat: „În această dimineață, am primit cu 

bucurie, la Palatul Victoria, vizita unui grup de elevi de etnie romă, care 

s-au remarcat prin rezultate școlare deosebite. I-am felicitat pentru 

activitatea lor, pentru energia și perseverența cu care se dedică școlii și 

i-am încurajat să continue în același ritm. Cu siguranță a fost o dimineață 

de luni memorabilă pentru fiecare dintre noi, pentru că am avut ocazia 

să ne cunoaștem și să discutăm. 

Am marcat astfel, împreună, Ziua Dezrobirii Romilor, care ne amintește 

de un moment cu valențe deosebite pentru societatea românească și 

pentru minoritatea romă – adoptarea, la 20 februarie 1856, a ultimului 

act al dezrobirii, care a însemnat finalul unei lungi și traumatice istorii 

a robiei, marcată de abuzuri și suferințe. Astăzi, România este un stat 

profund atașat drepturilor și libertăților fundamentale, în care fiecare 

cetățean își poate exprima și dezvolta identitatea sa etnică, religioasă, 

lingvistică sau culturală, iar lupta cu manifestările și atitudinile rasiste, 

discriminatorii sau xenofobe reprezintă un angajament permanent.” 

21 februarie 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut, astăzi, o întrevedere cu 

reprezentanții companiei americane Fluor Corporation, listată la bursa 

din New York, cu o cifră de afaceri de aproximativ 15 miliarde USD pe 

an. 

Compania este cel mai mare finanțator și acționar al tehnologiei 

reactoarelor modulare de mici dimensiuni, NuScale – singura tehnologie 

din aceasta clasă de centrale nucleare certificate de un organism de 

reglementare (US NRC). 

„Proiectul SMR de la Doicești este un obiectiv de interes național. Pașii 

pe care îi realizăm în România, care au la bază bunul parteneriat dintre 

Nuclearelectrica, NuScale Power și Fluor Co., au și o importanță la nivel 

global, iar acțiunile întreprinse sunt sprijinite de la cel mai înalt nivel al 



Statelor Unite ale Americii, inclusiv financiar. Suntem determinați să 

transformăm România într-un pol al noilor capacități pentru energie 

verde, care să asigure locuri de muncă înalt calificate. Ne concentrăm 

pe întregul lanț de producție pentru a implementa acest proiect fanion 

pentru Europa, care să ne asigure securitatea energetică și, chiar, rolul 

de furnizor în regiune . Îmi doresc ca ritmul să fie păstrat și pentru 

reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”, a declarat prim-ministrul Nicolae-

Ionel Ciucă. 

21 februarie 

Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc 

seismic a avut loc astăzi, la Palatul Victoria, sub coordonarea 

premierului Nicolae Ciucă. 

În cadrul reuniunii a fost luată decizia ca până vineri, 24 februarie 2023, 

Ministerul Educației să sprijine autoritățile locale să identifice soluții 

pentru relocarea în spații sigure a copiilor care își desfășoară în prezent 

activitatea în clădiri încadrate în categoria de risc seismic I, ca urmare 

a expertizărilor, clasificărilor și verificărilor. 

Urmare a actualizării în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului 

din România, de către unitățile de învățământ, a situației clădirilor 

aflate în risc seismic 1, a rezultat faptul că 39 de clădiri aparținând 

unităților de învățământ sunt încadrate în categoria de risc seismic I. 

Dintre acestea, 21 sunt clădiri în care se desfășoară, în prezent, 

activități școlare, 15 având destinația săli de clasă sau laboratoare, 

restul având alte destinații (cămin, sală de sport, alte destinații). 

Școlile și instituțiile de învățământ care prezintă risc crescut în caz de 

cutremur, potrivit expertizărilor realizate, vor intra cu prioritate într-un 

proces de consolidare și reabilitare printr-un program guvernamental ce 

va fi aprobat de Guvern. În cadrul Comitetului interministerial s-a stabilit 

ca mâine, în ședința de Guvern, să fie analizat, în primă lectură, 

proiectul de Ordonanță de Urgență privind aprobarea acestui program 

guvernamental. 

Tot ca urmare a celor stabilite în reuniunea de astăzi, Guvernul va face 

mâine, în ședință, o primă evaluare a cadrului legislativ, pentru a 

eficientiza procedurile legale în cazul clădirilor expuse riscului seismic. 

„Vom monitoriza cu atenție ca tot ceea ce stabilim în acest comitet să 

se aplice. În acest moment este prioritar să urgentăm reabilitarea și 



consolidarea școlilor și tuturor clădirilor în care se desfășoară procesul 

educativ, a spitalelor și clădirilor publice. Avem identificate o parte din 

fonduri. Acolo unde nu vom avea resursa financiară de la Fondul de 

rezervă ne vom coordona cu Ministerul de Finanțe și identificăm soluțiile 

de asigurare a finanțării. Cert este că avem nevoie de prioritizare în 

funcție de nivelul de risc seismic și de coordonarea cu posibilitățile 

financiare ale autorităților locale pentru că este nevoie de asumarea 

atât la nivelul Guvernului, cât și al autorităților locale”, a afirmat 

premierul Nicolae-Ionel Ciucă. 

21 februarie 

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu o 

delegație a Congresului American, formată din senatorii Jeanne Shaheen 

și Richard Durbin. 

În cadrul dialogului, a fost analizată situația securității din regiunea Mării 

Negre, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. 

Cu acest prilej, premierul  a transmis mulțumirile Guvernului pentru 

garanțiile de securitate oferite prin prezența trupelor SUA în România, 

prezentând, totodată, eforturile țării noastre pentru sprijinirea Ucrainei 

și a poporului ucrainean. În privința situației din Republica Moldova, 

prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a atras atenția asupra nevoii 

consolidării suportului oferit în această perioadă. Totodată, a fost 

subliniată necesitatea de a acorda mai multă atenție pentru securitatea 

și stabilitatea în Balcani. 

Senatorii americani, care au avut ocazia de a se întâlni cu trupele SUA 

dislocate la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, au transmis 

mulțumiri pentru ospitalitate și au arătat apreciere pentru  colaborarea 

cu militarii români și interoperabilitatea dovedită de aceștia. Aceștia au 

transmis mulțumiri pentru sprijinul multidimensional  acordat Ucrainei, 

în special sprijinirea refugiaților și tranzitul de cereale la export, rolul 

României fiind crucial în acest sens, eforturile fiind cunoscute și 

apreciate la Washington și în Congres. 

În privința utilizării energiei nucleare ca energie curată și implicării în 

proiectul SMR-urilor, oaspeții americani au salutat leadeship-ul 

României, care poate genera un exemplu în raport cu alte state 

europene. 



Ambele părți au recunoscut relevanța Mării Negre atât pentru România, 

cât și pentru Europa și Alianța Nord-Atlantică. 

 

22 februarie 

Premierul Nicolae Ciucă a participat, în format online, la evenimentul 

Romanian Agri Trade Summit. Dl Prim-Ministru a declarat: 

„Sunt convins că participanții la acest eveniment acordă o importanță 

deosebită managementului eficient al resurselor din industria 

alimentară, precum și necesităţii unei abordări adecvate, care să implice 

o schimbare reală a modului în care producem, transformăm, consumăm 

și distribuim produsele alimentare. 

Este foarte important și util acest format de dezbateri, pentru a pune în 

valoare și a maximiza potențialul agricol al României. (...) 

Prin politicile noastre am pus accent pe ceea ce înseamnă infrastructura 

de irigații, infrastructura de depozitare și procesare atât pentru micii 

producători, pentru micii fermieri, cât și pentru cei mari. 

Realizarea de investiții publice pentru dezvoltarea infrastructurii de 

depozitare și procesare pentru micii producători constituie o direcție 

prioritară a României, pentru a pune în evidență beneficiile lanțului 

scurt de aprovizionare și totodată, asigură predictibilitatea și 

sustenabilitatea agribusiness-ului românesc. 

Preocupările Guvernului legate de agricultură vizează o dezvoltare cât 

mai eficientă a acestui sector și găsirea soluțiilor prin care să putem 

procesa în țară cât mai mult din producția agricolă autohtonă, la un nivel 

care să consolideze siguranța alimentară a românilor și, având în vedere 

potențialul de care dispunem, să contribuim și la consolidarea siguranței 

alimentare europene și globale.  

Susțin cu toată convingerea creșterea accesului pe piața internă și 

externă a produselor agroalimentare românești.” 

22 februarie 

În contextul lucrărilor din ședința de Guvern, Premierul Nicolae Ciucă a 

declarat următoarele: 

„Am accelerat procesul de luare a deciziilor pentru tot ce înseamnă 

prevenție și punerea în siguranță a cetățenilor în cazul cutremurelor 



produse în România. La prima reuniune a Comitetului interministerial 

pentru analiza de risc seismic am luat o serie de măsuri pe care începând 

de astăzi le concretizăm. 

În ședința de Guvern am analizat, în primă lectură, Programul național 

”Școli sigure și sănătoase” un instrument eficient prin care grăbim 

procesul de consolidare și reabilitare a unităților de învățământ cu risc 

seismic ridicat. Copiii care urmează cursuri în cele 21 de clădiri încadrate 

în clasa de risc seismic 1 vor fi relocați pentru a-și desfășura activitatea 

în siguranță. Până vineri, autoritățile locale, cu sprijinul Ministerului 

Educației, vor identifica soluții pentru a găsi noi spații potrivite pentru 

continuarea procesului educativ în cât mai bune condiții. (...) 

Intervenim și în sprijinul cetățenilor și instituțiilor din Gorj, județ afectat 

de cutremure în ultima perioadă. În baza evaluării pagubelor și a 

consultării cu autoritățile locale am alocat peste 51 de milioane de lei 

pentru măsurile urgente de intervenție. 

Extrem de importantă este prevenția și informarea populației. Am 

stabilit astăzi ca autoritățile și instituțiile publice centrale și locale să 

publice, pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, un link către 

platforma națională de pregătire pentru situații de urgență 

«fiipregătit.ro». Lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență 

(DSU), aceasta a devenit sursa oficială de informare în care cetățenii au 

încredere.” (...) 

De asemenea, dl Prim-Ministru a mai precizat: „Continuăm ceea ce ne-

am asumat la începutul mandatului în ceea ce privește dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii de sănătate. 

Vrem să asigurăm cetățenilor accesul la servicii medicale de calitate, 

spitale mai sigure, fără riscul infecțiilor nosocomiale, dar și din punct de 

vedere al siguranței la cutremure, incendii și al performanței energetice. 

Am aprobat în ședință lista celor 27 de unități medicale sau spitale 

publice care vor fi unele construite, altele renovate și dotate prin 

finanțare asigurată prin PNRR. Spitalele nou construite vor înlocui clădiri 

existente cu risc seismic ridicat cum este, de exemplu, Institutul CC 

Iliescu din București, care va fi construit în întregime. (...) 

Nu cu mult timp în urmă, la sfârșitul lunii ianuarie, am aprobat o 

finanțare de 210 milioane de euro cu care vor fi reabilitate și 



modernizate 26 de spitale și unități medicale din 13 județe și din 

Capitală.  

Am făcut apel la instituțiile și ministerele implicate în derularea etapelor 

care urmează în implementarea acestor investiții să mențină ritmul, 

pentru ca banii să fie cheltuiți eficient și transparent și să ne încadrăm 

în termenele asumate.  

Este o chestiune de responsabilitate nu doar din punct de vedere al 

atribuțiilor instituționale, ci și față de români, față de sănătatea lor și 

de dreptul la servicii medicale de calitate și la spitale mai sigure.” 

(...) 

Premierul Nicolae Ciucă a declarat de asemenea: „Avem vești bune 

pentru investitorii din sectorul turismului.  

Am aprobat în ședința de Guvern o schemă de ajutor de stat ce vine să 

susțină operatorii care investesc în turismul balnear.  

Decizia vine în completare masterplanului pe investiții în turism pe care 

l-am actualizat anul trecut și care cuprinde două domenii prioritare 

pentru investiții de către autoritățile locale: domeniul schiabil și zona 

balneară și balneoclimaterică.  

Schema de ajutor de stat are buget multianual. Pentru 2023 alocăm 15 

milioane de lei, însă fondurile vor crește de la an la an.  

Este încă o soluție de susținere a turismului românesc, care se adaugă 

pachetului stabilit la nivelul Guvernului și care are în vedere încurajarea 

turismului de incoming, măsură așteptată de 30 de ani și implementată 

începând cu acest an, stimularea investițiilor comunităților locale 

orientate către dezvoltarea turismului balnear, balneoclimatic și a 

domeniului schiabil și susținerea participării operatorilor de turism la 

expoziții internaționale.” 

23 februarie 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi, 23 februarie 2023, o 

întrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditați în România. 

Discuțiile au fost găzduite de Ambasada Suediei la București, în contextul 

deținerii de către această țară a Președinției rotative a Consiliului UE. 

Premierul Ciucă a prezentat evoluțiile din ultimele 12 luni, punând 

accentul și pe contextul creat de războiul Rusiei în Ucraina, de la debutul 



căruia  se va marca un an. Șeful Executivului a subliniat evoluțiile 

economice din România, evidențiind rolul jucat de rata ridicată a 

investițiilor și a absorbției fondurilor europene  în menținerea unei 

creșteri economice de 4,8%, în contextul complicat generat de războiul 

din vecinătate, creșterea prețurilor la energie, redresarea  lentă a 

lanțurilor valorice perturbate în perioada pandemiei Covid-19. Totodată, 

premierul a subliniat importanța calității mediului investițional din 

România și a impactului pozitiv al reformelor implementate, inclusiv  a 

celor pregătite în contextul PNRR. A apreciat prezența investițiilor 

europene, încurajând creșterea acestora și  atenta considerare a 

oportunităților oferite de România. 

Prim-ministrul Ciucă a reamintit că aderarea României la Schengen 

rămâne o prioritate. A arătat că va fi continuată acțiunea politică și 

diplomatică, pe toate canalele, în vederea identificării soluțiilor 

concrete pentru finalizarea cu succes  a aderării României la Schengen. 

A mulțumit pentru sprijinul instituțiilor europene și largii majorități a  

statelor  care au votat în favoarea extinderii Schengen cu România. 

Premierul a prezentat măsurile luate de România în sprijinul Republicii 

Moldova și Ucrainei. De asemenea, a subliniat importanta consolidării 

Flancului Estic al NATO și a reiterat convingerea că aderarea efectivă a 

Finlandei și Suediei la NATO vor contribui la întărirea securității Alianței 

în ansamblul său. 

23 februarie 

Premierul Nicolae Ciucă a declarat: „Aproximativ 3.000 de kilometri de 

piste de bicicletă vor fi realizate prin cele patru contracte de finanțare 

semnate astăzi, în valoare de 270 de milioane de euro.  

Finanțările sunt asigurate prin Componenta Turism și cultură din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care are ca obiectiv 

creșterea coeziunii sociale, economice și crearea de noi locuri de muncă, 

îndeosebi în mediu rural. Dezvoltăm comunitățile locale prin promovarea 

potențialului cultural și turistic al României.  

Traseele de cicloturism vor permite României să contribuie la 

reconfigurarea rețelei 🇪🇺 europene de trasee EuroVelo și a diverselor 

trasee cicloturistice internaționale. Astfel, se va dezvolta ecoturismul și 

se va încuraja utilizarea bicicletei ca mijloc de transport alternativ.  



Bugetul total alocat din PNRR pentru această investiție este de aproape 

248 milioane de euro, la care se adaugă alte aproape 75 milioane euro 

reprezentând valoarea de 30% supracontractare. 

Îndemn autoritățile locale să utilizeze cu chibzuință fondurile naționale 

și europene pentru că obiectivul nostru comun este acela de a face o 

viață mai bună cetățenilor!” 

23 februarie 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a primit-o, la Palatul Victoria, pe 

președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită de lucru 

în România. 

În cadrul convorbirilor au fost discutate subiectele de interes de pe 

agenda bilaterală, cu accent pe proiectele comune din domeniile 

energiei și transporturilor, care vizează racordarea Republicii Moldova la 

spațiul Uniunii Europene. A fost subliniată necesitatea îmbunătățirii 

interacțiunii dintre sectoarele de afaceri din România și Republica 

Moldova, în scopul creșterii rezilienței economice a statului vecin. Cei 

doi oficiali au fost de acord că, pe fondul creșterii considerabile a 

schimburilor comerciale în cursul anului anterior, există încă un 

potențial de exploatat în acest domeniu. 

De asemenea, au fost abordate teme legate de situația de securitate din 

Republica Moldova și evoluțiile contextului de securitate regională în 

scopul identificării celor mai potrivite modalități de contracarare a 

efectelor agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei în plan economic, 

social și umanitar. 

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a reafirmat susținerea politică și 

tehnică pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

24 februarie 

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, a avut o întrevedere cu 

Janez Lenarčič, comisarul european pentru ajutor umanitar și 

gestionarea crizelor, aflat în vizită de lucru la București. 

La aproape un an de la ultima întrevedere, în contextul declanșării 

războiului Rusiei în Ucraina, interlocutorii au apreciat excelenta 

cooperare în gestionarea refugiaților ucraineni și a ajutorului umanitar 

către Ucraina și au confirmat necesitatea dezvoltării rezilienței la 



dezastre și a capacităților de protecție civilă atât la nivelul UE, cât și în 

statele din vecinătatea Uniunii. 

Premierul Ciucă a exprimat aprecierea pentru cooperarea excelentă 

între România și Comisia Europeană în cadrul Mecanismului European de 

Protecție Civilă. Totodată, premierul a subliniat că România va continua 

să susțină eforturile Comisiei Europene de ajustare a instrumentelor 

consacrate și de îmbunătățire a Mecanismului. 

În schimbul de opinii, șeful Guvernului a transmis comisarului Lenarčič 

mulțumiri pentru susținerea constantă a Comisiei Europene pentru 

obiectivul României de aderare la Spațiul Schengen.   

Cu prilejul întrevederii, Comisarul Lenarčič a înmânat prim-ministrului 

României Raportului Final elaborat de Comisia Europeană privind 

evaluarea inter pares asupra sistemului de protecție civilă și de 

gestionare a riscurilor de dezastre din România. 

24 februarie 

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a coordonat astăzi reuniunea Grupului de 

Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetică (GLISE) în cadrul 

căreia au fost analizate situația rezervelor de gaze naturale, pregătirea 

stocurilor pentru perioada următoare și stadiul proiectelor de investiții 

pentru creșterea capacității de producție și depozitare a energiei.  

Măsurile luate de Guvern asigură rezervele de gaze naturale necesare 

consumului cetățenilor și mediului de afaceri. Gradul de umplere a 

depozitelor este în prezent la 49,5% din capacitate, ceea ce garantează 

cantitatea de care au nevoie populația și economia României, indiferent 

de condițiile meteorologice din următoarea perioadă. Pentru perioada 

viitoare, inclusiv pentru sezonul rece 2023-2024, România are 

capacitatea să depoziteze peste 3 miliarde de metri cubi de gaze 

naturale, cantitate suficientă inclusiv în condițiile creșterii consumului 

intern. 

„România are la dispoziție resursele energetice de care cetățenii și 

economia au nevoie pentru prezent și pentru viitor. Ceea ce avem astăzi 

în depozite asigură necesarul de consum pentru perioada următoare. 

Pregătim deja resursele pentru iarna 2023-2024, dar și soluțiile pentru 

suplimentarea cantității de energie de care România va avea nevoie în 

următorii ani pentru a asigura necesarul unei economii în continuă 

dezvoltare. Acordurile de colaborare stabilite cu partenerii externi 



pentru diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz și investițiile 

consistente în domeniu reprezintă pentru România soluția de consolidare 

a securității energetice”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă. 

24 februarie 

Premierul Nicolae Ciucă a participat la evenimentul „România – 1 an de 

solidaritate față de Ucraina”, organizat de Guvernul României împreună 

cu UNHCR și Agențiile ONU din România. Dl Prim-Ministru a declarat: 

„România a fost din primele zile ale războiului și va rămâne   spațiu de 

siguranță și liniște pentru refugiații ucraineni și pentru Ucraina. 

Ne-am implicat decisiv în facilitarea transportului și tranzitului 

cerealelor ucrainene și altor mărfuri către piețele internaționale, am 

sprijinit Ucraina în domeniul energetic și în plan politic. 

Peste 3,6 milioane de copii, femei și bărbați  ucraineni, oameni de toate 

vârstele, ne-au trecut granițele în ultimul an, iar cea mai mare parte au 

beneficiat de sprijin direct. Pe lângă măsurile adoptate de Guvernul 

României, solidaritatea și empatia poporului român au fost admirabile. 

(...) 

Alături de curajul formidabil al poporului ucrainean, sprijinul 

Occidentului pentru Ucraina este factorul care a jucat un rol decisiv în 

blocarea planurilor conducerii politice ale Rusiei. Recentul summit B9 de 

la Varșovia a arătat că Occidentul este puternic atunci când este unit. 

Este un semnal extrem de important pe care îl dăm lumii întregi și, 

implicit, poporului ucrainean. Nu cedăm în fața agresiunii și forței brute, 

care subminează fundamentele lumii libere, și suntem determinați să ne 

apărăm modul de viață bazat pe statul de drept, pe democrație și pe 

libertate.  

România va face tot ce este nevoie pentru ca valorile lumii libere să fie 

apărate!” 

24 februarie 

În semn de solidaritate cu Ucraina, Palatul Victoria a fost iluminat în 

seara zilei de 24 februarie în culorile drapelului ucrainean, la un an de 

la declanșarea agresiunii militare ruse. 

„Se împlinește un an de când vecinii noștri ucraineni trăiesc coșmarul 

agresiunii militare pe care Rusia a declanșat-o nejustificat și care pune 



în pericol nu doar integritatea teritorială a unui stat suveran, ci și pacea 

întregii planete. 

Nimic nu poate justifica sutele de mii de vieți curmate până acum în 

acest conflict, inclusiv civili, și distrugerile de proporții care au bulversat 

viața altor câteva milioane de oameni, nevoiți să fugă din calea 

războiului. Vinovații trebuie să răspundă în fața legii și a istoriei. Acest 

război este o încercare de deturnare destinului unui popor suveran și o 

amenințare fără precedent la adresa democrației. 

România rămâne solidară cu poporul ucrainean, așa cum a demonstrat 

din primele zile ale conflictului, prin sprijinul umanitar oferit refugiaților 

și susținerea acordată la nivel politic, diplomatic și economic pentru 

efortul de reconstrucție. (...) 

Atașați valorilor Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, vom 

continua să susținem obiectivul de pace și libertate al Ucrainei, care a 

devenit avanpostul luptei pentru apărarea lumii democratice”, a 

declarat premierul Nicolae-Ionel Ciucă. 

 

Vă mulțumim! 

 


