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1.. Anexa 3/25/capitol 5010/grupa20/titlu 

II/articol30/alineat30 

Se propune alocarea sumei de 100 

mii lei pentru Expertizarea tehnică a 

clădirilor monumente istorice în care 

își desfășoară activitatea unități de 

învățământ, în vederea realizării 

unor proiecte de reabilitare și 

modernizare. 

 

Dep. Iulian Bulai, USR  

În județul Neamț, dintre cele peste 530 de 

monumente istorice, conform celei mai 

recente liste publicată de Ministerul Culturii, 

cel puțin 15 clădiri sunt unități de învățământ 

și au nevoie de reparații deoarece se află în 

diferite stadii de degradare. Exemplu: 

clădirea în care funcționează Seminarul 

Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman, 

monument istoric ce datează de la sfârșitul 

secolului XIX, prezintă niște fisuri, mai ales 

după ultimul cutremur, și necesită o 

expertizare. 

 

Este necesară realizarea unei situații clare a 

stadiului de degradare a acestor imobile, 

deoarece în noul program de finanțare 

europeană 2014 – 2020 nu mai sunt eligibile 

pentru a primi fonduri nerambursabile 

proiectele ce prevăd modernizarea și 

reabilitarea clădirilor monumente istorice în 

care funcționează unități de învățământ.  

 

În actualul program, pe Axa prioritară 3 - 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente 

a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, 



inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor, clădirile de patrimoniu nu sunt 

eligibile deoarece dacă li s-ar aplica cerințele 

le-ar fi afectată valoarea arhitecturală.  

 

De asemenea, pe Axa prioritară 5 - 

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural care are ca 

obiectiv specific impulsionarea dezvoltării 

locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a 

identității culturale, nu sunt eligibile la 

finanțare aceste imobile deoarece se impune 

ca obiectivul modernizat să fie redat 

publicului vizitator, cerință care nu este 

îndeplinită de clădirile în care își desfășoară 

activitatea unități de învățământ. 

 

Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, titlul 51, 

articolul 02, alineatul 38, ”Programul 

Național de Dezvoltare Locală” 

5. Anexa 3/25/capitol 5010/grupa71/titlu 

XIII/articol01/alineat01 

Se propune alocarea sumei de 

31.574 lei, pentru reparaţii WC la 

Școala Generală Tămășeni, Comuna 

Tămășeni, Jud. Neamț 

 

Dep. Iulian Bulai, USR 

În România anului 2017 sunt școli unde nu 

avem toalete.              Astfel că mulți copii 

sunt condamnați să-și facă nevoile biologice 

în condiții precare. 

 

Conform Ministerului Educației Naționale: 

peste 100.000 de elevi învață în 28.000 de 

clădiri care nu au autorizaţie de funcţionare, 



mare parte din ele având probleme cu 

toaletele.  

 

Ministerul Educaţiei spune că 4% din 

numărul de copii vor învăţa zilnic în astfel de 

clădiri. 

 

Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, titlul 51, 

articolul 02, alineatul 38, ”Programul 

Național de Dezvoltare Locală”  

6. Anexa 3/25/capitol 5010/grupa71/titlu 

XIII/articol01/alineat01 

Se propune alocarea sumei de 

432.400 lei, pentru lucrari de 

mentenanta in vederea reabilitarii 

 cladirii Școlii de Muzică Sergiu 

Celibidache din Roman, Jud. Neamț. 

 

Dep. Iulian Bulai, USR 

„Cunoaştera tradiţiilor şi a faptelor de cultură 

aparţinând unui popor sau unei comunităţi 

permit o mai bună înţelegere a structurilor 

sociale şi a fiinţei umane şi completează 

sinteza asupra spiritualităţii spaţiului urban 

local” – site-ul școli.  

 

Această clădire este o emblemă pentru 

romașcani și avem responsabilitatea să 

valorificăm tezaurul culturii din Roman, Jud. 

Neamț. 

 

Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, titlul 51, 

articolul 02, alineatul 38, ”Programul 

Național de Dezvoltare Locală” 

 

 



 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIŢIEI SOCIALE  
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1 Anexa 3/20 

Art. 51.01.54 

Alocarea a 17.800 mii lei 

pentru Programul de Interes 

National (PIN) in domeniul 

egalitatii de sanse pentru femei 

si barbati si violentei in 

familie pe urmatoarele 

capitole: 

 

PIN 1: Infiintarea sau 

consolidarea Centrelor de 

primire in regim de urgenta si 

a centrelor pentru prevenirea si 

combaterea violentei in 

familie si organizarea 

echipelor de interventie 

integrata: 9.000 mii lei 

PIN 2: Infiintarea si sustinerea 

serviciilor de asistenta pentru 

agresori in cazurile de violenta 

in familie: 6.000 mii lei 

PIN 3: Cresterea participarii 

femeilor la procesul decizional 

si promovarea in functii de 

conducere si decizie - Retele 

resursa pentru promovarea 

În România, statisticile arată că în anul 2015 au fost 

înregistrate 15.933 de victime ale infracțiunii de 

lovire sau alte violențe în familie (Situația statistică 

a persoanelor și a infracțiunilor prevăzute de Legea 

nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie în anul 2015, IGPR) - 

http://violentaimpotrivafemeilor.ro/ 

Situatia actuala la nivel national in Romania: 

 31 de judete NU au centre de zi si de 

informare 

 8 judete si 2 sectoare din Bucuresti NU au 

centre de primire in regim de urgenta a 

victimelor 

 

Multe dintre victime sunt nevoite să părăsească 

domiciliul, neavând de cele mai multe ori o soluție 

imediat la îndemână pentru a-și rezolva situația 

locativă și au nevoie de servicii sociale specializate. 

Centrele de primire și cele pentru prevenire și 

combatere a violenței domestice sunt o soluție, încă 

insuficient de răspândite pentru a răspunde nevoii 

existente. 

 

Din HG-urile privind PIN-urile privind combaterea 

violenței domestice puse în dezbatere publică în 

http://violentaimpotrivafemeilor.ro/


egalizatii de sanse intre femei 

si barbati: 2.800 mii lei 

 

Aceste PIN-uri trebuie 

securizate si garantate prin 

Bugetul de stat deoarece ele 

fac obiectul unor situatii grave 

si urgente cu care se confrunta 

femeile din Romania, au fost 

incluse in Programul de 

Guvernare PSD si fac parte 

din angajamentul Romaniei de 

aderare la Conventia de la 

Istambul. 

 

Sen. Florina Raluca Presadă, 

USR 

Dep. Oana-Mioara Bizgan-

Gayral, USR 

Dep. Iulian Bulai, USR 

2016 de către ANES menționăm că: Modalitatea de 

finanțare a acestor centre de primire și de prevenire 

a violenței domestice se realizează în baza unui 

proces de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse 

în parteneriat de către consiliile locale, Direcțiile 

Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, consiliile locale  și/sau Organizații 

neguvernamentale constituite în condițiile legii 

 

Raportat la anul 2015, la nivel național există 

numai 33 de servicii în regim de zi pentru victimele 

violenței în familie. Dintre acestea 25 sunt centre 

de prevenire și combaterea distribuite după cum 

urmează: 3 DGASPC, 6 Consiliul Local, 13 – 

Organizații nonguvernamentale, 3 Parteneriat 

public- privat. Mai sunt 8 centre pentru servicii de 

informare și sensibilizare a populației, distribuite 

după cum urmează: 5 Consiliul Local, 3 – 

Organizații nonguvernamentale. 

În prezent există județe în care nu există deloc 

adăposturi pentru victimele violenței în familie: 

Caraș Severin, Călărași, Constanța, Mehedinți, Olt, 

Satu Mare, Sălaj, Tulcea, Timiș, Vrancea, Sector 2, 

Sector 4, Sector 6. 

 

Rezultate investiție/alocarii de fonduri in Bugetul 

2017: 

 42 de centre pentru prevenirea și 

combaterea violenţei în familie înființate 

și/sau consolidate în 41 județe și mun. 

București; 

- înființarea și/sau consolidarea a 16 centre 

de primire în regim de urgență adresate 



victimelor violenței;  

- 42 de echipe multidisciplinare 

constituite/create și pregătite profesional, 

câte una în fiecare din cele 41  județe și 

municipiul București;  

- 42 de campanii de informare privind 

serviciile oferite în cadrul centrelor.  

Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Muncii 

si Justitiei Sociale 

2 Anexa 3/20/Capitol5001/Grupa57/Titlul 

IX/Articol02/Alineat01 

Se propune alocarea sumei de 

2.500 mii lei, pentru 2500 

tineri care părăsesc anual 

sistemul de protecție a 

copilului la împlinirea vârstei 

de 18 ani (până la 26 de ani 

conform legii 272/2004 

privind protectia si 

promovarea drepturilor 

copilului, republicata). 

Finanțarea este lunară și 

constă în plata chiriei pe o 

perioadă de cel puțin 2 ani de 

zile. 

 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Sen. Florina Presada, USR 

Conform Autorității Naționale pentru Protecția 

Copilului și Adopție în România aproximativ 2500 

tineri părăsesc anual centrele de plasament și nu au 

asigurate condițiile necesare începerii noului stil de 

viață. Consider că pentru cel puțin 2 ani, acești 

tineri, să aibă asigurată suma de 1000 lei/lunar în 

vederea asigurării unei chirii.      

 

Dacă ne dorim ca acești tineri să devină o 

contribuție pozitivă în societate avem 

responsabilitatea să-i susținem și după ce le este 

încetată măsura de protecție specială.   

 

Deprinderile de viață independentă se dobândesc 

odată cu sistarea măsurii de protecție, acum au 

nevoie mai mult de noi. Mulți dintre ei pleacă cu 

mari sechele emoționale și nu fac față noului stil de 

viață.  

 

Avem responsabilitatea să le întindem o mână de 

ajutor.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Muncii 



și Justiției Sociale 

3 Anexa3/20/Capitol5001/Grupa71/Titlul 

XIII/Articol01/Alineat01 

Se propune alocarea sumei de 

457 mii lei pentru construcția 

unui centru destinat 

persoanelor victime ale 

violenței în familie  - Mun. 

Piatra Neamț, Jud. Neamț; 

 

Dep. Iulian Bulai, USR 

“Violența în familie este o problema gravă în 

România. Peste 2.300 de femei au căzut victime ale 

violenței domestice doar în primele luni ale acestui 

an în România. Dintre acestea, 34 au murit. Situația 

este mult mai gravă dacă privim în urmă. În ultimii 

doi ani, s-au înregistrat peste 27 de mii de victime 

si peste 400 de decese.  

Studiile arată că în România 45% dintre femei au 

fost agresate verbal, 30% au fost abuzate fizic, iar 

7% au fost abuzate sexual pe durata vietii.” – se 

arată într-un raport publicat de Monitorul de Neamț 

în anul 2007.  

 

Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Muncii 

și Justiției Sociale 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

 

 

11. 

Anexa 3/27, Capitol 6701, 

subcapitol 03, paragraf 16, 

Târguri, saloane şi expoziţii 

de carte şi de publicaţii 

culturale 

Se propune suplimentarea sumei 

alocate cu 350.000 lei pentru 

reprezentarea României la Târgul 

International de Carte de la 

Leipzig.  

 

Dep. Iulian Bulai, USR 

România va fi ţara invitată de onoare la Târgul 

Internațional de Carte de la Leipzig, în anul 2018, un acord 

oficial fiind semnat în acest sens în cursul anului 2016. 

Având în vedere importanţa acestui eveniment, menit să 

pună în valoare literatura română pe cea mai mare piaţă 

culturală din Europa, participarea României la Târgul de la 

Leipzig trebuie să aibă o amploare sporită la ediţiile din 

2017 şi 2018 faţă de anii anteriori.  

Suplimentarea cu doar 350.000 lei a bugetului pentru 

târguri de carte faţă de anul 2016 este insuficientă pentru 

reprezentarea adecvată a literaturii române în cadrul 

acestui eveniment. 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Culturii şi 



Identităţii Naţionale, cap. 6701, subcapitolul 50, Alte 

servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei.  

 


