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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

POLITICI DE RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE ECONOMICE 
 

POLITICA FISCAL-BUGETARĂ 

1.  Monitorizarea execuției 

bugetare pentru anul 2020 în 

contextul recomandării 

Consiliului din 3 aprilie 2020 

pentru corectarea deficitului 

bugetar excesiv (EDP) 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

Recomandarea Consiliului UE din 3 aprilie 2020 în vederea 

încetării situației de deficit public excesiv din România 

(2020/C 116/01) prevede pentru anul 2020 o țintă de deficit 

public global de 3,6% din PIB, ceea ce corespunde unei rate 

de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete de 

8,2%. De asemenea, recomandarea prevede transmiterea 

către COM, până la 15 septembrie 2020, a raportului privind 

strategia de consolidare fiscală pe care Guvernul o are în 

vedere pentru atingerea țintelor EDP.  

În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, la 20 

martie 2020, instituțiile europene au declanșat clauza 

generală derogatorie de la prevederile Pactului de 

Stabilitate și Creștere. Clauza permite SM flexibilitate în 

adoptarea de măsuri fiscale care să contracareze efectele 

crizei iar în contextul EDP, clauza permite un tratament 

fiscal diferit pentru cheltuielile generate de pandemia 

COVID-19 (excluderea acestora din evaluarea privind 

atingerea țintei EDP).  

În acest context, pentru România este importantă evitarea 

adoptării unor noi măsuri care să pună și mai mult în pericol 

sustenabilitatea finanțelor publice (RST 1 2020). 

Programarea bugetară conform Strategiei fiscal-bugetare 

prevedea un deficit ESA de 3,6% pentru anul 2020, în linie 

cu ținta prevăzută de recomandarea EDP. Ca urmare a crizei, 

atât deficitul cash cât și ESA sunt planificate pentru anul 

2020 la un nivel de 6,7% din PIB (conform OUG nr. 50/2020 

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și OUG nr. 

51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2020).  

Indicatorii privind bugetul general consolidat pentru 2020 

(cash și ESA 2010) vor fi reanalizați după elaborarea 

rectificării bugetare, în funcție de analiza execuției bugetare 

pe primele 6 luni și al impactului bugetar determinat de 

măsurile adoptate pentru reducerea efectelor determinate de 

pandemia de COVID 19. 

II/2020 IV/2020 - deficit al bugetului general 

consolidat de cel mult 6,7% 

din PIB (cash și ESA 2010, 

inclusiv cu impact bugetar 

determinat de măsurile 

cauzate de pandemia de 

COVID – 19); 

- raport privind strategia de 

consolidare fiscală transmis; 

- datorie guvernamentală 

calculată conform 

metodologiei UE sub 41% 

din PIB. 

 

 MFP 

2.  Măsuri de susținere a 

economiei și de sprijinire a 

Pentru anul 2020, măsurile destinate combaterii efectelor 

pandemiei COVID-19, atât pe partea de venituri cât și de 

I/2020 IV/2020 - deficit al bugetului general 

consolidat de cel mult 6,7% 

 MFP și alte 

instituții 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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început 

(trim./an) 

Termen de 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

redresării viitoare (acțiunea 

răspunde la RST 1 - Să ia 

totodată toate măsurile pentru 

a susține economia și a sprijini 

redresarea viitoare) 

cheltuieli bugetare, vor determina o creștere a deficitului 

bugetar la 6,7% din PIB.  

Guvernul a luat o serie de măsuri de macrostabilizare 

utilizând politica fiscal-bugetară, în vederea stopării 

efectelor negative ale pandemiei, cele mai importante măsuri 

cu impact fiscal adoptate în contextul pandemiei pentru 

sprijinirea populației și al mediului de afaceri, fiind 

următoarele: 

- programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, fond de garantare de 

30 de miliarde lei.;  

- prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe 

clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele 

de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020; 

- nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități 

de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente pe perioada 

stării de urgență și pe perioada stării de alertă; 

- indemnizație de somaj tehnic pentru perioada 

suspendării contractului de muncă; 

- indemnizație pentru persoanele fizice autorizate sau alti 

profesionisti care nu au calitatea de angajatori și își întrerup 

activitatea; 

- indemnizație pentru părinții care stau acasa cu copii în 

perioada starii de urgență; 

- bonificație pentru companiile care plătesc impozitul pe 

profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 

- amânarea de la plata în vamă a TVA pentru importurile 

pentru medicamente, echipamente de protecție, alte 

dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare 

care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și 

combaterea COVID-19. 

din PIB (cash și ESA 2010, 

inclusiv cu impact bugetar 

determinat de măsurile 

cauzate de pandemia de 

COVID – 19); 

- raport privind strategia de 

consolidare fiscală transmis; 

- datorie guvernamentală 

calculată conform 

metodologiei UE sub 41% 

din PIB. 

responsabile 

Gestionarea eficientă a investițiilor publice 

3.  Raționalizarea procesului de 

investiții publice 

(acțiunea răspunde la RST 3) 

În 2017, MFP a demarat un exercițiu pilot în colaborare cu 

MT (în prezent MTIC) pentru a testa mecanismele și 

criteriile de raționalizare propuse de BM în cadrul proiectului 

de asistență tehnică Îmbunătățirea managementului 

investițiilor publice. În acest sens, a fost înființat grupul de 

lucru MFP-MTIC și au avut loc întâlniri ale acestuia în 

vederea analizării informațiilor transmise de MTIC, precum 

și pentru parcurgerea etapelor procesului de raționalizare: 

- analiza criteriilor de raționalizare având la bază datele 

existente; 

II/2017 IV/2020 - exercițiu pilot finalizat; 

- criterii de raționalizare 

aprobate; 

- rezultatele exercițiului 

prezentate conducerii MFP 

cu propuneri de 

reglementare. 

 MFP 

MTIC 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- formularea de propuneri de îmbunătățire a acestora și a 

standardelor de referință pentru identificarea proiectelor 

neperformante; 

- identificarea de strategii și soluții pentru proiectele 

neperformante.  

Pe perioada instituirii stării de urgență, întâlnirile grupului de 

lucru MFP-MTIC au fost suspendate, analiza și evaluarea 

documentelor realizându-se doar în format electronic. 

Se estimează că activitățile grupului de lucru vor fi finalizate 

până la sfârșitul trim. IV/2020 iar rezultatele exercițiului de 

raționalizare vor fi prezentate conducerii MFP. 

4.  Prioritizarea proiectelor de 

investiții publice semnificative 

(acțiunea răspunde la RST 3) 

Anual, MFP derulează procesul de prioritizare a proiectelor 

de investiții publice semnificative și urmărește respectarea 

prevederilor art. 45 din OUG nr. 88/2013 privind reflectarea 

rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice 

semnificative (aprobate de Guvern în anul precedent) în 

proiectele bugetelor anuale ale ordonatorilor principali de 

credite responsabili pentru implementarea acestora, fiind 

abilitat să aplice sancțiunile prevăzute de lege în cazul 

nerespectării acestor reglementări. 

Procesul de prioritzare a fost finalizat, iar Memorandumul 

prin care sunt aprobate rezultatele prioritizării ce urmează a 

fi utilizate la elaborarea proiectului de buget aferent anului 

2021 a fost depus la Guvern în vederea aprobării.  

Ulterior, MFP analizează modul în care ordonatorii principali 

de credite au asigurat respectarea prevederilor legale privind 

reflectarea rezultatelor prioritizării în proiectul bugetului 

pentru anul 2021. 

II/2020 IV/2020 - rezultatele prioritizarii 

aprobate prin memorandum; 

- notă privind evaluarea 

modului de repartizare a 

resurselor bugetare de către 

ordonatorii principali de 

credite pentru proiectele de 

investiții publice 

semnificative prioritizate în 

proiectele bugetelor proprii 

aferente anului  2021, 

aprobată de conducerea 

MFP. 

 

 MFP 

5.  Eficientizarea utilizării 

fondurilor Programului 

Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 

 

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru 

infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia 

în fiecare localitate trebuie să fie asigurat un set minim de 

servicii publice, în domeniile: sănătate, educație, apă – 

canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat 

public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire 

și sport. 

Programul este finanţat din transferuri de la bugetul de stat, 

în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MLPDA, din 

fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din 

alte surse legal constituite.  

Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor 

obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent 

I/2016 IV/2020 

(ținând cont 

de 

caracterul 

multianual 

al PNDL) 

-  obiective de investiții 

finalizate. 

 

 

 

MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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finalizare 

(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

precum și sprijinirea autorităților publice locale în 

prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în 

integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care 

toți locuitorii să aibă acces egal la resurse, să beneficieze de 

creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea 

comunităților în funcție de potențialul acestora și de 

strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de 

competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat 

realizării unor obiective de investiții de infrastructură de 

dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de 

eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care 

este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea 

unor angajamente asumate de România în cadrul UE. 

Eficientizarea cheltuielilor bugetare 

6.  Monitorizarea măsurilor de 

eficientizare a cheltuielilor 

publice 

La nivelul MFP se desfășoară proiectul Asistență tehnică la 

nivelul Direcției Analiză și Eficientizare a Cheltuielilor 

Publice, în vederea întăririi capacității administrative prin 

realizarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a 

impactului financiar al măsurilor stabilite în contextul unei 

analize de cheltuieli sau al unui program, finanțat prin 

Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale, cu un 

buget total estimat de 250 mii euro.  

La finalul proiectului, MFP va beneficia de un document 

suport în vederea realizării manualului cuprinzând 

metodologia de monitorizare și evaluare a impactului 

măsurilor de eficientizare a cheltuielilor publice, respectiv 

de un caiet de sarcini pentru elaborarea/ achiziționarea 

aplicației informatice pentru monitorizarea măsurilor de 

eficientizare a cheltuielilor publice. 

III/2020 I/2022 - manual elaborat; 

- caiet de sarcini elaborat. 

250 mii 

euro 

MFP 

7.  Îmbunătățirea procesului de 

administrare a datoriei 

publice 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

După definitivarea cadrului legislativ pentru utilizarea 

instrumentelor financiare derivate (OG nr. 14/2018, HG nr. 

218/2019, OMFP nr. 3217/2019), la nivelul MFP sunt în curs 

de elaborare procedurile interne privind elaborarea cadrului 

de utilizare a instrumentelor financiare derivate. De 

asemenea, urmează sa fie achizitionate serviciile de 

consultanță juridică pentru încheierea de acorduri-cadru de 

tip ISDA Master Derivative Agreement (elaborare, 

negociere, încheiere) și realizarea de tranzacții cu 

instrumente financiare derivate (swap pe rata dobânzii, swap 

valutar, swap pe valute încrucișate). 

I/2020 IV/2021 - proceduri interne privind 

elaborarea cadrului de 

utilizate a IFD; 

- documentație standard 

necesară încheierii de 

tranzacții cu IFDe elaborată. 

 

 MFP 

Consolidarea conformării fiscale și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor 

8.  Simplificarea procedurilor de Măsura vizează reducerea numărului de formulare și II/2019 IV/2020 - nr. formulare și declarații  ANAF 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

administrare fiscală pentru 

susținerea conformării 

voluntare la declararea 

obligațiilor fiscale  

declarații pentru persoanele juridice, reducerea frecvenței de 

depunere a declarațiilor fiscale la persoane juridice,  

respectiv extinderea posibilității recepționării on-line a 

declarațiilor fiscale. 

fiscale reduse/comasate; 

- procent declarații fiscale 

depuse online. 

MFP 

9.  Îmbunătățirea serviciilor 

fiscale on-line Spațiul Privat 

Virtual (SPV) și PatrimVen 

 

SPV este un sistem informatic complex, care facilitează 

comunicarea cu contribuabilii și contribuie la simplificarea 

procedurilor. Numărul utilizatorilor înscriși în SPV a crescut 

în mod constant, la 23 iunie 2020 ajungând la 1.363.767 

(871.256 persoane fizice, 492.511 persoane juridice sau alte 

entități). Pentru 2020, au fost  planificate următoarele etape:   

- punerea în funcțiune a sistemului privind identificarea 

vizuală on-line a contribuabililor pentru înregistrarea în SPV 

(aprobată prin  OMFP nr. 2012/2020); 

- extinderea serviciului de programări on-line la nivel 

național; 

- introducerea unor funcționalități noi precum: primire fișa 

pe plătitori în format prelucrabil, Formularul 204 - Declarație 

anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și 

entități supuse transparenței fiscale, F230 Cerere privind 

destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 

anual datorat (OPANAF 147/2020), formularul Declarație de 

înregistrare a contractelor de fiducie, introducerea a noi 

motive de eliberare a cazierului fiscal, realizare informări 

privind campania de depunere a declarației unice prin SPV, 

extinderea aprobării în mediul electronic a înrolărilor 

persoanelor fizice. 

De asemenea, este în curs de semnare un contract de 

finanțare prin POCA pentru proiectul “Creșterea capacității 

administrative a MFP și a instituțiilor subordonate  în 

vederea îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de 

afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin 

portalul ANAF”, care prevede acțiuni precum: 

• modernizarea portalului ANAF și a SPV; 

• extinderea gamei de servicii oferite prin SPV; 

• extinderea disponibilității serviciilor electronice 

către beneficiari prin realizarea variantelor portalului ANAF 

adaptate la dispozitive de tip smartphone și tabletă; 

• dezvoltarea unor aplicații pentru platformele 

Android și IOS prin care sunt accesibile anumite servicii 

furnizate prin SPV; 

• introducerea de modalități noi de autentificare în 

sistem prin dispozitive mobile. 

I/2014 IV/2021 - nr. persoane fizice/juridice 

care utilizează SPV; 

- funcționalități dezvoltate; 

- procent instituții publice care 

utilizează Serviciul 

PatrimVen. 

 MFP-CNIF 

ANAF 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Serviciul PatrimVen constă în colectarea, agregarea și 

punerea la dispoziția utilizatorilor, într-un depozit comun de 

date, a informațiilor privind: bunurile persoanelor fizice și 

juridice impozabile din România, veniturile persoanelor 

fizice impozabile, băncile la care persoanele fizice și juridice 

au conturi deschise etc. Utilizatorii acestui serviciu pot fi 

instituțiile publice care oferă servicii cetățenilor și 

companiilor, precum și autoritățile și instituțiile de interes 

public (OMFP nr. 2756/2019). La 23 iunie 2020, erau 

înrolate 2.666 de instituții publice (23,38% din totalul de 

11.400 instituții publice). La finalul perioadei de 

implementare se așteaptă ca 100% din instituțiile publice să 

utilizeze serviciul PatrimVen.  

În cursul anului 2020 se vor derula proceduri de achiziție 

pentru 2 proiecte de infrastructură hardware și software care 

să acopere necesarul sistemelor PatrimVen și SPV: 

- platformă informatică de procesare și stocare (aprox. 25 

milioane lei, bugetul de stat, termen estimat implementare - 

31.12.2020); 

- soluție hardware-software pentru efectuarea și restaurarea 

salvărilor de siguranță (aprox. 19,6 milioane lei, bugetul de 

stat; termen estimat implementare - 31.12.2020). 

10.  Îmbunătățirea comunicării cu 

contribuabilii prin utilizarea 

mijloacelor electronice și prin 

contactarea telefonică a 

acestora 

Comunicarea cu contribuabilii în activitatea de colectare a 

creantelor bugetare se va realiza cu prioritate, prin contactare 

telefonică ori prin mijloace electronice la distanța (poșta 

electronica etc.). 

Acțiunea prevede de asemenea organizarea de campanii de 

mediatizare și conștientizare, precum și de sesiuni de 

asistență pe pagina de Facebook a ANAF. 

Activitate 

permanentă 

Activitate 

permanentă 

- nr. apeluri telefonice; 

- nr. e-mail-uri. 

 ANAF 

11.  Furnizarea de servicii pentru 

contribuabili la sediile 

unităților fiscale (asigurarea 

la nivelul fiecarui organ fiscal 

al unui spațiu dedicat 

interactiunii directe cu 

contribuabilii) 

Pentru serviciile oferite la sediile unităților fiscale fără 

programare, asigurarea contactului cu publicul se va realiza 

exclusiv în spațiul destinat Ghișeului unic. Serviciile oferite 

pe bază de programare se realizează exclusiv în incinta 

spațiului special amenajat. 

Oferirea de servicii în sistem self-service se va face cu  

asigurarea distanțării sociale (între calculatoarele destinate 

acestui concept) și a celorlalte măsuri de protecție. 

II/2020 IV/2020 - spațiu primire contribuabili 

operaționalizat. 

 ANAF 

12.  Susținerea migrării 

contribuabililor către mediul 

electronic, prin dezvoltarea 

serviciilor telefonice  

Acțiunea vizează: 

- extinderea numărului unic la nivel național; 

- analiza și identificarea infrastructurii necesare pentru 

crearea posibilității de acordare a asistenței digitalizate 

prin Call-center (Chatbot); 

II/2020 IV/2020 -  grad de utilizare Call-center; 

-  raport de analiză. 

 ANAF 

MFP-CNIF 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

13.  Sprijinirea conformării la 

plata obligațiilor fiscale  

În prima parte a anului 2020 a fost creată posibilitatea de a se 

efectua plăți în sistem online pentru anumite tipuri de creanțe 

fiscale; prin OUG nr. 69/2020, s-a creat cadrul legal pentru 

acordarea unor facilități fiscale constând anularea obligațiilor 

de plată accesorii (termenul limită de depunere a cererilor 

fiind 15 decembrie 2020). De asemenea, a fost finalizat 

sistemul electronic de  poprire a conturilor bancare. 

În continuare, autoritățile au în vedere: 

- acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale 

pentru bunii plătitori, precum și mediatizarea celor mai 

buni plătitori de impozite și taxe („lista albă”).  

- identificarea contribuabililor care se regăsesc în primii 

100 de contribuabili mari plătitori și a celor care se 

regăsesc în primii 100 de contribuabili mari debitori,  

- analiza sumelor declarate și neplătite de către contribuabili 

în perioada stării de urgență/alertă; 

- solicitarea și analiza soldurilor disponibilităților existente 

în conturile bancare ale contribuabililor mari 

plătitori/debitori, care nu și-au plătit obligațiile scadente în 

perioada stării de urgenta/alerta; 

- contactarea contribuabililor în vederea impulsionării 

efectuării plății obligațiilor, având în vedere ca s-a 

constatat ca nu au fost afectați de criza COVID 19; 

- instituirea de măsuri asigurătorii care vor garanta 

recuperarea obligațiilor bugetare; 

- medieri în vederea identificării soluțiilor optime de 

stingere a obligațiilor; 

- extinderea măsurilor de recuperare de la debitorii analizați 

la persoanele fizice răspunzătoare pentru neplata 

obligațiilor bugetare, prin analiza atragerii răspunderii 

solidare. 

II/2019 IV/2020 - facilități fiscale acordate 

pentru bunii plătitori; 

- listă albă publicată. 

 ANAF 

MFP 

14.  Asigurarea posibilității de 

efectuare a tuturor 

mențiunilor ulterioare 

înregistrării fiscale prin 

mijloace electronice, pentru 

toate categoriile de 

contribuabili 

Acțiunea vizează: 

- Stabilirea  modalității optime de punere în aplicare a 

acestei măsuri împreună cu reprezentanții CNIF; 

- Asigurarea instrumentelor informatice necesare 

implementării acestei acțiuni prin intermediul CNIF. 

III/2020 I/2021 - aplicație informatică 

necesară depunerii 

electronice a declarațiilor de 

mențiuni ulterioare 

înregistrării fiscale. 

 ANAF 

MFP-CNIF 

15.  Implementarea unui set de 

proiecte pilot prioritare de 

conformare voluntară 

ANAF are în vedere: 

- analiza anuală a priorităților privind implementarea 

proiectelor de conformare și realizarea demersurilor 

administrative necesare implementării; 

III/2020 IV/2020 - fișe de proiect aprobate. 

 

 ANAF 
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Nr. 

crt. 
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responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- implementarea proiectului 20 RO 03, proiect de 

conformare în zona impozitului pe venit; 

- implementarea proiectului QW 1 - Stimularea conformării 

voluntare dedicat persoanelor fizice. 

16.  Implementarea unui 

mecanism anual de analiză, 

evaluare și adaptare a 

măsurilor de sprijin pentru 

conformarea fiscală 

Măsura vizează:  

- Evaluarea anuală a impactului serviciilor oferite și a 

satisfacției contribuabililor privind interacțiunea cu 

ANAF; 

- Evaluarea poverii fiscale pentru contribuabili și măsurile 

care pot fi luate în vederea îmbunătățirii acestui aspect 

(model de maturitate OCDE); 

- Asigurarea dialogului și consultării cu mediul de afaceri și 

academic (Consiliul de coordonare și Panelul tehnic 

consultativ); 

- Crearea analizelor de feedback și realizarea unor planuri 

anuale de măsuri privind prioritizarea activităților care 

susțin conformarea. 

III/2020 I/2021 - raport de analiză și evaluare.  ANAF 

17.  Accelerarea rambursărilor de 

TVA (în funcție de categoriile 

de risc) 

Măsura presupune: 

- analizarea efectelor produse de aplicarea dispozițiilor art. 

XI din OUG 48/2020; 

- simularea efectelor pe care le-ar fi produs aplicarea art. 

169 din CPF și a OPANAF 3699/2015 în perioada de 

aplicare a dispozițiilor art. IX din OUG nr. 48/2020; 

- analiza comparativă a celor 2 elemente menționate mai 

sus, inclusiv analiza oportunității prelungirii aplicării 

dispozițiilor privind rambursarea rapidă a TVA. 

III/2020 I/2021 - propuneri de reglementare 

privind soluționarea 

solicitărilor de rambursare 

TVA. 

 ANAF MFP-

CNIF 

 

18.  Prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale  

Măsura vizează: 

- inițierea inspecțiilor fiscale în concordanță cu planul BEPS 

(Base Erosion Profit Shifting) și directiva ATAD; 

- extinderea și îmbunătățirea tehnicilor de control electronic 

(prin implementarea unui fișier standard internațional de 

audit pentru toți operatorii economici: SAF-T); 

- dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare a 

tranzacțiilor intracomunitare (SIMTIC). 

I/2020 II/2022 - contribuabili identificați cu 

risc fiscal asociat prețurilor 

de transfer; 

- procedură amiabilă aprobată; 

- sistem informatic SAF-T 

implementat; 

- sistem informatic de 

monitorizare a tranzacțiilor 

intracomunitare implementat. 

17,98 mil. 

euro 

(proiect 

POCA 

pentru 

implemen-

tarea SAF-

T); 

1,38 mil. 

euro 

(proiect 

POCA 

pentru 

SIMTIC) 

ANAF 

19.  Implementarea desk – audit 

prin dezvoltarea componentei 

Conform Codului de procedură fiscală, pentru stabilirea 

corectă a situației fiscale a contribuabilului/ plătitorului, 

II/2020 III/2020 - nr. acțiuni de verificare 

documentară. 

 ANAF 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

10 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

de control fiscal ce vizează 

verificarea documentară 

organul fiscal poate proceda la o verificare documentară. 

Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de 

coerență a situației fiscale a contribuabilului /plătitorului, pe 

baza documentelor existente la dosarul fiscal al 

contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror 

informații și documente transmise de terți sau deținute de 

organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației 

fiscale. 

20.  Continuarea acțiunilor de 

control fiscal la contribuabilii 

care prezintă risc fiscal 

semnificativ  

Măsura vizează: 

- inițierea, continuarea, finalizarea acțiunilor de inspecție 

fiscală pentru soluționarea solicitărilor de rambursare 

TVA la contribuabilii care prezintă risc fiscal, în principal 

a celor care se pot desfășura prin mijloace de transmitere 

la distanță; 

- inițierea și finalizarea acțiunilor de control care vizează 

obiective stabilite de către organele judiciare/poliție; 

- culegerea de informații din surse deschise, platforme on-

line și firme de curierat și identificarea tranzacțiilor 

semnificative derulate în cadrul platformelor de comerț 

electronic și care au generat influențe fiscale importante; 

- monitorizarea/ analiza societăților care efectuează 

importuri de bunuri cu risc fiscal ridicat. 

Permanent - nr. acte administrativ 

fiscale emise urmare 

acțiunilor de inspecție 

fiscală; 

- nr. procese-verbale 

încheiate  urmare 

controalelor antifraudă. 

 

 ANAF 

Investigarea cazurilor de fraudă specifice perioadei de 

criză sanitară. 

Condițiile de piață generate de apariția pandemiei COVID-19 

au creat dezechilibre între cerere și ofertă și au determinat 

creșteri de prețuri ale unor produse (de ex. produse de igienă, 

materiale sanitare și produse alimentare de bază). Acest 

fenomen a favorizat tendințele de fraudare a bugetului de stat 

prin intermediul unor societăți cu comportament fiscal 

neadecvat. 

Astfel, în perioada stării de urgență a fost demarată o acțiune 

de monitorizare și verificare a contribuabililor care 

comercializează astfel de produse, scopul principal fiind  

identificarea  celor care au realizat un salt semnificativ de 

preț și evaluarea modului în care au fost îndeplinite 

obligațiile fiscale pe tot lanțul tranzacțional, la finalul unei 

perioade fiscale. 

Măsura vizează valorificarea analizelor de risc efectuate la 

agenții economici care au desfășurat, în perioada stării de 

urgență, comerț cu materiale sanitare, prin finalizarea 

controalelor antifraudă la contribuabilii care se sustrag de la 

I/2020 IV/2021 

 

- nr. procese-verbale emise 

urmare acțiunilor de 

antifraudă fiscală. 
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Nr. 

crt. 
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finalizare 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

plata obligațiilor fiscale. 

21.  Consolidarea monitorizării și 

controalelor în domeniul 

comerțului electronic 

 

Măsura are în vedere: 

- dezvoltarea unui cadru legal și procedural în domeniu;  

- consolidarea  structurii specializate în cadrul Direcției 

Generale Antifraudă Fiscală;  

- dezvoltarea de proceduri specifice privind detecția cazurilor 

de fraudă în domeniul comerțului electronic și dezvoltarea 

de instrumente speciale pentru monitorizare/analiza/ 

investigare.  

- dezvoltarea de specificații tehnice și funcționale pentru o 

aplicație specifică în domeniul controlului și monitorizării 

comerțului electronic. 

O parte din aceste obiective vor fi realizate cu sprijinul 

proiectului finanțat prin PSRS - Consolidarea capacității 

administrative a ANAF în ceea ce privește monitorizarea, 

analiza, investigarea și auditarea comerțului electronic. 

I/2019 I/2021 - nr. controale operative și 

inopinate; 

- nr. cazuri depistate. 

 

 ANAF 

22.  Combaterea evaziunii fiscale 

în domeniul TVA, inclusiv a 

fraudei transfrontaliere în 

acest domeniu   

 

Eforturile pentru combaterea fraudei în domeniul TVA, 

inclusiv a fraudei transfrontaliere, vor continua și în 2020 

prin: 

- creșterea ponderii controalelor operative și inopinate 

dedicate destructurării lanțurilor evazioniste și eliminarea 

din sistem a firmelor „fantomă”,  

- continuarea monitorizării traficului rutier de bunuri 

provenind din achiziții intracomunitare, controale bazate 

pe analiză de risc și reacție rapidă în domeniul comerțului 

cu mărfuri de proveniență comunitară și import,  

- intensificarea utilizării instrumentelor de cooperare 

administrativă în materie de TVA, inclusiv a controalelor 

multilaterale. 

I/2020 IV/2020 - nr. controale operative și 

inopinate; 

- nr. acte de sesizare înaintate 

organelor de urmărire penală; 

- ponderea TVA în total 

obligații estimate în actele de 

sesizare; 

- nr. controale multilaterale. 

 ANAF 

23.  Reducerea deficitului de 

încasare TVA (VAT gap) 

 

ANAF a elaborat studii pentru calcularea/estimarea 

decalajului fiscal (tax gap), ale căror rezultate vor fi discutate 

cu reprezentanții Comisiei Europene și IFI. Pe baza studiilor 

întreprinse, ANAF va elabora un raport comprehensiv care să 

aducă o mai bună înțelegere a comportamentului de 

conformare și care va constitui sprijin în luarea deciziei 

privind măsurile de intervenție.  

De asemenea, măsura vizează operaționalizarea Direcției 

Generale de Management a Riscului (DGMR).  

II/2020 III/2020 - raport privind deficitul de 

încasare TVA elaborat; 

- DGMR operațională. 

 ANAF 

24.  Creșterea conformării 

voluntare în domeniul 

prețurilor de transfer 

 

Măsura vizează consolidarea capacității administrative și 

profesionale a personalului inspecției fiscale implicat în 

verificarea prețurilor de transfer, intensificarea pregătirii 

inspectorilor fiscali în domeniul preturilor de transfer, 

I/2020  IV/2021 - nr. inspectori fiscali pregătiți 

în domeniul prețurilor de 

transfer; 

- nr. întâlniri asistență 

 ANAF 
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Nr. 

crt. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

promovarea publică a posibilităților de emitere a acordurilor 

de preț în avans și a soluțiilor fiscale individuale anticipate, 

precum și programarea de întâlniri de asistență contribuabili 

pe teme aferente prețurilor de transfer. 

contribuabili pe teme 

aferente prețurilor de 

transfer. 

25.  Îmbunătățirea analizei de risc 

în domeniul prețurilor de 

transfer 

 

Măsura constă în: 

- elaborarea unor proceduri de lucru care să conducă la 

îmbunătățirea modalităților de identificare a contribuabililor 

cu risc fiscal asociat prețurilor de transfer; 

- elaborarea unei metodologii de identificare a tranzacțiilor 

suspecte între persoanele afiliate și efectuarea controlului 

documentației prețurilor de transfer; 

- identificarea la nivel național a persoanelor afiliate, 

inventarierea tranzacțiilor susceptibile în domeniul 

prețurilor de transfer, notificarea contribuabililor în vederea 

corectării/rectificării declarațiilor fiscale. 

I/2020 IV/2021 - sume suplimentare stabilite 

în urma inspecțiilor fiscale 

care au avut ca și criteriu de 

selecție analiza de risc 

prețuri de transfer; 

- numărul acțiunilor de 

inspecție fiscală cu tematica 

prețuri de transfer în total 

acțiuni de inspecție fiscală. 

 ANAF 

26.  Asigurarea unui tratament 

fiscal diferențiat în funcție de 

comportamentul fiscal al 

contribuabililor; 

îmbunătățirea analizei de risc 

și a selectării contribuabililor 

pentru inspecții fiscale 

 

Măsura vizează: 

- armonizarea riscurilor identificate la nivelul activităților de 

administrare fiscală, inspecție fiscală, vamale și de 

antifraudă fiscală cu scopul creării unui profil unic de risc al 

contribuabilului; 

- analiza și identificarea domeniilor de acțiune ce 

înregistrează descreșteri, stagnări sau creșteri ale activității; 

- aplicarea graduală a unor măsuri specifice: de la simpla 

notificare a contribuabililor cu privire la posibilele 

iregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe 

de impozite și taxe și mediere, până la controlul inopinat, 

inspecție fiscală parțială și inspecție fiscală generală. 

III/2020 IV/2021 - profil unic de risc al 

contribuabilului, creat; 

- sume suplimentare stabilite 

în urma inspecțiilor fiscale 

care au avut ca și criteriu de 

selecție analiza de risc; 

- număr inspecții fiscale 

dedicate soluționării 

rambursărilor de TVA redus. 

 ANAF 

27.  Consolidarea capacității 

administrative a ANAF 

În 2020, la nivelul ANAF se desfășoară două proiecte de 

asistență tehnică realizate cu sprijinul PSRS: 

- Creșterea capacității de management strategic în ANAF ; 

- Dezvoltarea instrumentelor pentru creșterea conformării 

fiscale  

I/2020  III/2021 - proiecte realizate  ANAF 

28.  Finalizarea procesului de 

implementare a aparatelor de 

marcat cu jurnal electronic 
(acțiunea răspunde la RST 1) 

Procesul de implementare a aparatelor de marcat electronice 

fiscale dotate cu jurnal electronic care se pot conecta la un 

sistem informatic de supraveghere și monitorizare, este în 

curs de finalizare. Se estimează că este necesară înlocuirea 

unui număr de aproximativ 750.000 de aparate de marcat.   

IV/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nr. aparate de marcat 

înregistrate în sistemul 

informatic al ANAF de către 

distribuitorii autorizați; 

- nr. aparate de marcat cu 

identificator fiscal atribuit; 

- nr. aparate de marcat în 

funcțiune la contribuabili; 

- nr. declarații A4200 depuse 

de contribuabili. 

 MFP-CNIF 

ANAF 
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29.  Stimularea emiterii de bonuri 

fiscale 

Pentru operatorii economici care au obligația de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale și care nu s-au 

conformat prevederilor legale în materie, au fost întreprinse 

campanii de control operativ pe linia dotării și utilizării cu 

aparate de marcat electronice fiscale în zone și domenii cu 

risc ridicat de neconformare. 

În 2020, structura de specialitate din cadrul ANAF va 

continua efectuarea de controale inopinate pe linia dotării și 

utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în zone și 

domenii cu risc ridicat de neconformare. 

I/2019 IV/2020 - nr. controale operative și 

inopinate; 

- nr. contribuabili sancționați 

pentru nerespectarea OUG 

28/1999.  

 

 ANAF 

30.  Implementarea unui sistem 

național IT pentru 

supravegherea și 

monitorizarea aparatelor de 

marcat electronice 

În cursul anului 2019, a fost constituit grupul de lucru pentru 

coordonarea implementării sistemului informatic național de 

supraveghere și monitorizare a datelor fiscale (OMFP 

2005/2019), în cadrul căruia a fost elaborat caietul de sarcini 

pentru achiziționarea Sistemului Informatic de Colectare, 

Stocare, Arhivare și Raportare date fiscale din aparatele de 

marcat electronice fiscale cu jurnal electronic (SICSAR). 

Sistemul va fi instalat în centrele de date MFP, urmând să fie 

operat de către furnizorul soluției pe durata a 4 ani. De 

asemenea, a fost elaborat un plan de acțiune privind 

implementarea SICSAR, acesta putând fi aplicat după 

alocarea fondurilor necesare (91,5 mil. lei, incluzând 

SICSAR și infrastructura fizică suport).  

I/2019 IV/2020 - sistem informatic SICSAR 

implementat. 

91,5 mil. 

lei 

MFP-CNIF 

ANAF 

 

31.  Elaborarea procedurii de 

conectare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale la 

SICSAR 

In data de 19.06.2020 a fost publicat OPANAF nr. 

2668/2020 privind aprobarea procedurii de conectare prin 

care se stabileste modalitatea de conectare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale și colectarea datelor fiscale 

înregistrate de acestea care se realizează pe categorii de 

contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020 cu respectarea 

următoarelor termene:  

a) până la data de 30 septembrie 2020 operatorii economici 

încadrați în categoria marilor contribuabili;  

b) până la data de 31 ianuarie 2021 operatorii economici din 

categoria contribuabililor mijlocii și mici.  

(c) operatorii economici care achiziționează aparate de 

marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, 

la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. 

II/2020 I/2021 - nr. aparate de marcat 

electronice fiscale conectate 

la sistemul informatic al 

ANAF. 

 MFP-CNIF 

ANAF 

Îmbunătățirea activității vamale 

32.  Continuarea asigurării cu 

echipamente, aparate și 

sisteme pentru securitatea 

frontierei externe UE în 

Măsura contribuie la lupta împotriva contrabandei și a 

celorlalte forme complexe ale fenomenului de criminalitate 

transfrontalieră, la asigurarea securității frontierelor externe 

și a stabilității socio-economice a țării. 

I/2019 IV/2020 - negociere finalizată prin 

contract; 

- licitație finalizată; 

- achiziție recepționată. 

 ANAF 
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birourile vamale rutiere, 

maritime și aeroportuare 

 

În 2020, măsura va continua prin achiziționarea de:  

- servicii de manipulare și de transport materiale radioactive 

pentru sistemele mobile pentru controlul vamal nedistructiv 

al mijloacelor de transport marfă și containerelor tip 

Roboscan / MIS; 

- servicii de manipulare pentru  instalațiile radiologice  din 

dotarea Unității Nucleare a ANAF - DGV. 

33.  Îmbunătățirea infrastructurii 

vamale și modernizarea 

birourilor vamale  

La nivelul ANAF se derulează următoarele proiecte cu 

finanțare externă: 

‒ Îmbunătățirea infrastructurii vamale pentru fluidizarea 

traficului la punctul de trecere a frontierei de la punctul 

vamal Siret (10,9 milioane euro, conform HG nr. 188/2020, 

POIM) – proiectul prevede construcția/modernizarea 

infrastructurii de acces în punctul de trecere a frontierei, 

inclusiv în vamă; crearea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii de control vamal și rutiere în biroul vamal, 

inclusiv a clădirilor aferente; achiziția de echipamente 

specifice activității de control vamal nedistructiv, inclusiv 

achiziționarea de echipamente de scanare; achiziția de 

instrumente și echipamente aferente activității de 

monitorizare dinamică a perimetrului și dirijare a traficului. 

‒ Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de 

frontieră de pe granița România – Moldova, respectiv 

birourile vamale Albița, Sculeni și Giurgiulești (10 

milioane euro suma totală, din care 5 milioane euro, 

Instrumentul European de Vecinătate pentru investițiile pe 

teritoriul României) – proiectul presupune modernizarea 

birourilor vamale de pe teritoriul României și îmbunătățirea 

condițiilor de efectuare a controlului vamal conform 

cerințelor internaționale, prin dotarea cu echipament 

specializat de control vamal și sisteme de monitorizare și 

supraveghere pentru crearea de condiții tehnice optime de 

derulare a procedurilor de control vamal; reabilitarea 

clădirilor punctelor de trecere a frontierei și dotarea cu 

facilitățile necesare în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

lucru pentru ofițerii vamali implicați în activitățile de 

control vamal; modernizarea și extinderea rețelei de 

infrastructură rutieră și de control a punctelor de trecere a 

frontierei în vederea îmbunătățirii capacității de trecere a 

frontierei; organizarea de instruiri privind utilizarea noilor 

echipamente în procesul efectuării controlului vamal, în 

scopul fluidizării traficului de mărfuri și persoane și 

 III/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2019 

IV/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2022 

- birouri Vamale reabilitate; 

- dotări și echipamente de 

control nedistructiv 

achiziționate; 

- personal vamal instruit. 

 ANAF 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

combaterii criminalității organizate transfrontalier. 

34.  Implementarea prevederilor 

Convenției cu privire la 

asistența reciprocă și 

cooperarea între 

administrațiile vamale 

încheiată la 18 decembrie 

1997 (Convenţia Napoli II)  

Acțiunea presupune elaborarea cadrului legislativ național 

(proiect OUG și Norme de organizare și funcționare) pentru 

implementarea prevederilor Convenției Napoli II. 

 

 

I/2017 IV/2020 - proiect OUG elaborat și  

aprobat; 

- Unitate Centrală de 

Coordonare stabilită în 

cadrul DGV. 

 

 ANAF 

DGV 

 

35.  Prevenirea și combaterea 

traficului ilicit cu produse din 

tutun 

 

Strategia autorității vamale 2019-2021 privind prevenirea și 

combaterea traficului ilicit cu produse din tutun este axată pe 

următoarele direcții strategice de acțiune: 

- Menținerea unui nivel înalt de conformare a comerțului cu 

produse din tutun; 

- Întărirea capacității administrative a DGV, a direcțiilor 

regionale vamale și a birourilor vamale; 

- Eficientizarea activităților structurilor vamale și asigurarea 

unor controale eficiente și transparente; 

- Dezvoltarea colaborării interinstituționale și cu mediul de 

afaceri; 

- Sancționarea cazurilor identificate de încălcare a legislației 

specifice. 

I/2019 IV/2021 - nr. controale efectuate; 

- nr. cazuri identificate de 

încălcare a legislației; 

- nr. țigarete confiscate; 

- raport anual elaborat și 

aprobat; 

- diminuarea traficului ilicit cu 

produse din tutun. 

 ANAF 

DGV 

36.  Implementarea Strategiei UE 

privind managementul 

riscurilor vamale  

 

Măsura contribuie la implementarea prevederilor Codului 

Vamal Unional, aprobat prin Regulamentul UE 952/2013. 

Strategia implică: 

- actualizarea sistemului național de management al riscurilor 

vamale (RMF) astfel încât să permită efectuarea analizei de 

risc de siguranță și securitate pentru declarațiile sumare de 

intrare depuse în noul sistem transeuropean ICS2 și 

gestionarea declarațiilor sumare de intrare pentru care s-a 

efectuat analiza de risc; 

- alocarea resurselor financiare necesare pentru construirea 

sistemului național ICS2-RO și interconectarea cu serverul 

de la Bruxelles (Depozitul Comun). 

Implementarea sistemului la nivel central (DG TAXUD) va 

permite validarea, înregistrarea și stocarea declarațiilor 

sumare de intrare pentru mărfurile necomunitare care vor fi 

introduse pe teritoriul UE. Noile cerințe pentru declarația 

sumară de intrare și procesele conexe de gestionare a 

riscurilor prevăzute de Codul vamal unional se vor 

implementa în trei etape: 

- ICS2 faza 1 – colete poștale, inclusiv cele expediate prin 

curierat rapid, respectiv obligativitatea introducerii datelor și 

II/2019 Faza 1  

I/2021 

 

Faza 2  

I/2023 

 

Faza 3 

I/2024 

- sistem național de 

management al riscurilor 

vamale actualizat. 

 MFP-CNIF 

ANAF 
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Nr. 

crt. 
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prelucrarea declarațiilor sumare de intrare – 15 martie 2021; 

- ICS2 faza 2 – introducerea și prelucrarea declarațiilor 

sumare de intrare pentru toate mărfurile transportate pe cale 

aeriană – 01 martie 2023; 

- ICS2 faza 3 – introducerea și prelucrarea declarațiilor 

sumare de intrare pentru toate mărfurile transportate pe cale 

maritimă, fluvială, trafic rutier și feroviar – 01 martie 2024. 

37.  Implementarea cerințelor 

Comisiei Europene (DG 

TAXUD) pentru sistemul de 

urmărire a mișcărilor de 

produse accizabile în regim 

suspensiv de accize (EMCS) 

 

Măsura vizează alinierea la versiunea 3.4 a EMCS și 

presupune achiziționarea serviciilor de dezvoltare software 

pentru implementarea solicitărilor de schimbare aferente 

EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS este 

un sistem computerizat de monitorizare a mișcărilor 

intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de 

la plata accizelor, utilizat de toate SM UE, care contribuie la 

simplificarea procedurilor și eliminarea birocrației. Prin 

EMCS se vor lega aproximativ 100.000 de producători, 

comercianți și importatori de produse accizabile (ex: alcool, 

tutun sau produse energetice) pentru care plata accizelor, de 

nivelul miliardelor de euro, este suspendată. 

Proiectul este dezvoltat etapizat, fiind necesare o serie de 

reglementari privind specificațiile de ordin procedural și 

tehnic, modificări legislative, dezvoltare de software, 

stabilirea unei rețele comune de comunicații securizate, 

precum și campanii de informare a operatorilor economici 

care vor utiliza acest sistem. 

III/2018 III/2020 - sistem funcțional la 

operatorii economici și 

autoritatea vamală, aliniat la 

cerințele DG TAXUD. 

 MFP-CNIF 

ANAF 

 

 

STABILITATE FINANCIAR-BANCARĂ 

38.  Monitorizarea evoluțiilor și 

inițiativelor legislative care ar 

putea submina securitatea 

juridică și pune în pericol 

stabilitatea financiară 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

BNR va continua să monitorizeze evoluțiile din sectorul 

financiar-bancar și să se implice în dezbaterile publice și 

parlamentare cu privire la proiecte legislative al căror obiect 

de reglementare se circumscrie domeniilor de competență și 

atribuțiilor băncii centrale. În acest context, BNR va furniza 

expertiză tehnică necesară pentru evaluarea impactului 

acestor inițiative legislative asupra sectorului financiar-

bancar și va prezenta puncte de vedere, observații și 

propuneri, promovând soluții care să nu afecteze stabilitatea 

financiară și să nu genereze risc sistemic.  
 

Permanent 

 

- analize elaborate privind 

evaluarea impactului 

inițiativelor legislative în 

cauză asupra sectorului 

financiar-bancar; 

- puncte de vedere, observații 

și propuneri elaborate, 

privind inițiativele legislative 

în cauză; 

- măsuri de intervenție de tip 

macroprudențial sau 

microprudențial adoptate. 

 BNR 

39.  Evaluarea sectorului de 

asigurări din România  

ASF și Autoritatea Europeană privind Asigurările și Pensiile 

Ocupaționale (EIOPA) au convenit cu privire la un program 

de evaluare independentă în 2020 a sectorului de asigurări 

din România prin exercițiul de evaluare a activelor și 

IV/2020 

 

II/2021 - exercițiu de evaluare a 

activelor și pasivelor 

finalizat 

 

300 mii 

euro (fără 

TVA) 

ASF 
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pasivelor (Balance Sheet Review). ASF va suporta din 

bugetul său costul privind consultantul pentru agregarea 

datelor și monitorizarea aplicării metodologiei, iar societățile 

de asigurare vor acoperi costul auditului ce va fi realizat de 

către auditori specializați, selectați de către ASF si EIOPA. 

Rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor 

2020 vor conduce la adoptarea de măsuri de supraveghere, 

inclusiv în ceea ce privește adecvarea capitalului, termenele 

impuse societăților de asigurare participante pentru 

implementarea măsurilor impuse, precum și modul de 

monitorizare a conformării societăților de asigurare 

participante cu măsurile impuse. 

40.  Realizarea unei Strategii 

naționale de educație 

financiară 

Pentru realizarea acestei strategii, în baza protocolului de 

colaborare între BNR, ASF, MEC, MFP și ARB (iulie 2018), 

Comitetul pentru educație financiară a beneficiat de asistență 

de specialitate acordată prin programul Dutch Constituency 

de către Ministerul de Finanțe al Olandei în cadrul 

proiectului ”Technical Assistance Project for financial 

education in the Constituency Program of the Netherlands 

Ministry of Finance”.   

Strategia va avea la bază, printre altele, studiul realizat de 

către OCDE-INFE (International Network on Financial 

Education) în cadrul proiectului menționat mai sus, denumit 

”Financiast Europe”. Acest studiu analizează nivelul de 

educație financiară al adulților din cele 7 state cuprinse în 

proiect: Bulgaria, Croația, Georgia, Macedonia de Nord, 

Moldova, Muntenegru și România.  

Etape 2020: 

- Realizarea și lansarea website-ului Strategiei Naționale 

de Educație Financiară; 

- elaborarea unui prim draft al Strategiei Naționale de 

Educație Financiară care să fie lansat în dezbatere 

publică. 

 I/2019 IV/2023 - Strategie națională de 

educație financiară elaborată. 

 BNR 

ASF 

MEC 

MFP 

41.  Creșterea nivelului de 

alfabetizare financiară și 

economică 

Măsura vizează introducerea, începând din anul școlar 2020-

2021, a disciplinei școlare obligatorii Educația economico-

financiară la nivelul clasei a VIII-a. 

Etape 2020: 

- Tipărirea și aprobarea manualelor alternative pentru 

disciplina Educația economico-financiară.  

 

 

 

I/2020 IV/2020 - disciplina educația-

economico-financiară 

introdusă în curiculum-ul 

clasei a VIII-a. 

 MEC 
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MEDIUL DE AFACERI ȘI COMPETITIVITATE 

Crearea unui mediu favorabil investițiilor publice și private 

42.  Eliminarea barierelor 

anticoncurențiale identificate 

în legislația națională în 

domenii-cheie pentru creștere 

economică  
 

Pentru creșterea competitivității întreprinderilor, ulterior 

finalizării proiectului2 care a vizat modificarea/completarea 

unui număr de acte normative în scopul eliminării barierelor 

anticoncurențiale identificate în domenii cheie3, Consiliul 

Concurenței continuă colaborarea cu ministerele de resort în 

vederea transpunerii și celorlalte recomandări rezultate în 

cadrul proiectului. 

II/2016 II/2021 - nr.  de bariere eliminate
4
; 

- nr. acte normative modificate 

și adoptate. 

 CC 

MT 

MADR 

MEEMA 

ANPC 

43.  Redimensionarea completă a 

sistemului de licențiere din 

România 

Se implementează un proiect de asistență tehnică în scopul 

modernizării sistemului de licențiere, precum și a 

consolidării capacității instituțiilor competente de autorizare 

și de aliniere a acestui sistem la cele mai bune practici 

internaționale. Principalul obiectiv constă în identificarea 

blocajelor și dificultăților de funcționare ale actualului sistem 

de licențiere. 

Etape 2020-2021: 

1. Evaluarea sistemului de licențiere/avizare de către experții 

OCDE la nivelul tuturor sectoarelor economiei românești; 

2. Eliminarea barierelor nejustificate la intrarea pe piață. 

I/2020 II/2021 - evaluarea sistemului de 

licențiere/avizare realizată; 

- număr de bariere eliminate. 

 

715 mii 

euro (prin 

PSRS) 

 

CC 

44.  Îmbunătățirea mediului 

concurențial și a cadrului de 

reglementare și a structurii 

pieței în domeniul energiei 

electrice, dar și în anumite 

segmente ale pieței gazelor 

În acest scop, se implementează proiectul Consolidarea 

pieței interne a Uniunii Europene prin acțiune pe piața 

energiei și a gazului. Concurență, intervenție în domeniul 

reglementărilor și mecanisme de piață de către Consiliul 

Concurenței, Autoritatea pentru Reglementare în domeniul 

Energiei, OPCOM, DG Reform (finanțator proiect) și Banca 

Mondială (consultant în cadrul proiectului) 

Etape 2020-2021: 

1. Setarea țintelor care se subsumează obiectivului de 

creștere a concurenței și de îmbunătățire a reglementărilor în 

sectorul energiei;  

2. Transpunerea reglementărilor europene relevante în 

domeniul energiei și revizuirea legislației secundare. 

III/2020 IV/2021  600 mii 

euro (prin 

PSRS) 

CC 

SGG 

45.  Creșterea capacității 

autorităților de evaluare a 

impactului ajutoarelor de stat 

Se implementează, începând cu iulie 2018, proiectul 

Creșterea capacității autorităților de evaluare a impactului 

ajutoarelor de stat. Proiectul vizează realizarea unei evaluări 

III/2018 III/2020 - evaluare pilot a impactului 

ajutoarelor de stat/de 

minimis acordate realizată; 

400 mii 

euro (prin 

PSRS) 

CC 

SGG 

                                                 
2 Proiectul Analiza impactului reglementărilor în vigoare în trei sectoare cheie ale economiei româneşti, implementat de Consiliul Concurenței, Guvernul României și OCDE,  în cadrul căruia au fost analizate 895 de 

reglementări naționale și au rezultat 152 de recomandări. 
3 procesare agro-alimentară, construcţii - în principal materiale de construcţii și licitaţii pentru lucrări de construcţii civile și transporturi de marfă. 
4 Până la data de 15 martie 2020, au fost modificate 30 de acte normative, prin care s-au implementat 52 de recomandări ODCE, din care 24 în domeniul transporturilor de mărfuri (feroviar, naval, rutier), 19 în domeniul 

construcțiilor și achizițiilor publice și 9 în domeniul procesării agro-alimentare.  
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pilot care va analiza impactul ajutoarelor de stat/de minimis 

acordate în cadrul a trei scheme de ajutor, alese în baza unor 

criterii de reprezentativitate și oportunitate. De asemenea, va 

fi elaborată o metodologie de evaluare ex-ante și ex-post a 

impactului ajutoarelor de stat (de către BM) și se vor 

organiza sesiuni de instruire pentru experții români în 

domeniul ajutorului de stat. 

Etape 2020: 

1. Realizarea unei evaluări pilot care va analiza impactul 

ajutoarelor de stat/de minimis acordate în cadrul a 3 scheme 

de ajutor: MFE, MFP, FRCG5 (colectare date INS, MFP, 

procesare date, realizare studiu, prezentare rezultate); 

2. Elaborarea unei metodologii de evaluare ex-ante şi ex-post 

a impactului ajutoarelor de stat. 

3. Sesiuni de instruire în domeniul ajutorului de stat pentru 

experții din cadrul Consiliului Concurenței şi din cadrul 

autorităților furnizoare de ajutor de stat (teme de instruire: 

metodologia de evaluare ex-ante şi ex-post a ajutoarelor de 

stat, cum ar fi serviciile de interes economic general, 

evaluarea impactului local al ajutoarelor și testul 

investitorului/creditorului privat prudent). 

- metodologie de evaluare ex-

ante şi ex-post a impactului 

ajutoarelor de stat realizată; 

- număr de sesiuni de instruire 

organizate.1 

 

Digitalizarea industriei și asigurarea securității cibernetice 

46.  Asigurarea unui nivel comun 

ridicat de securitate a 

rețelelor și sistemelor 

informatice (acțiunea 

răspunde la RST 3) 

  

Asigurarea securității cibernetice se va realiza prin: 

a) Punerea în aplicare a Legii 362/2018 de transpunere a 

Directivei NIS
6
 privind asigurarea unui nivel ridicat de 

securitate a rețelelor și sistemelor informatice.  

Etapă 2020:  

 adoptarea actelor subsecvente implementării Directivei 

NIS, respectiv a Legii nr. 362/2018 

I/2019 

 

 

 

 

 

 

III/2020 - OMTIC elaborate; 

- HG elaborate și aprobate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERT-RO 

 

 

 

 

 

 

CERT-RO 

ADR 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reorganizarea CERT-RO, demarată ulterior aprobării 

Legii 362/2018. Ulterior adoptării HG nr. 584/2019 de 

modificare și completare a HG nr. 494/2011 se urmărește: 

Etape 2020:  

 operaționalizarea celor trei piloni: Autoritate NIS, Punct 

Unic de Contact și CSIRT Național. 

 actualizarea COR prin introducerea unei/unor ocupații 

specifice domeniului securității cibernetice. 

 elaborarea unei strategii pe termen lung7 (3-5 ani) care 

I/2019 III/2020 b.1. Numărul posturilor 

ocupate, în noua structură; 

b.2. Regulament privind 

organizarea și funcționarea 

CERT-RO elaborat și aprobat; 

b.3. Ocupații specifice 

domeniului securității 

cibernetice introduse în COR. 

                                                 
5 Fondul Român de Garantare a Creditelor 
6 Directiva (UE) 2016/1148 privind măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în UE. 
7 Care are la bază o Carte Albă privind domeniul educației, deja elaborată 
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vizează inclusiv identificarea resurselor atât din zona 

publică, cât și din cea privată.  

 

 

Aprox. 8 

mil. lei 

(total 

proiect 

POCA) 

 

 

 

 

ADR 

CERT-RO 

 

c) prin dezvoltarea capacității administrative a ADR și 

CERT-RO. În acest scop, se implementează, începând cu 

mia 2018, proiectul Sistem integrat de management pentru 

o societate informațională performantă (SIMSIP). 

Proiectul vizează susținerea reformelor instituționale prin 

implementarea unui sistem unitar de management al 

calității și performanței, care să includă proceduri și 

mecanisme de coordonare și consultare cu factorii 

interesați în ceea ce privește implementarea, monitorizarea 

și evaluarea politicilor și strategiilor din aria de 

competență a MCSI. Un alt obiectiv al proiectului este 

sistematizarea fondului activ al legislației cu incidență și 

impact asupra investițiilor în dezvoltarea rețelelor de 

generație următoare (NGN). 

Etape 2020: 
- implementarea CAF la nivelul celor două instituții.  

- implementarea standardului ISO 9001:2015 la nivelul celor 

două instituții. 

- implementarea instrumentului de management al 

performanței BSC la nivelul celor două instituții. 

II/2018 III/2020 - CAF implementat la nivelul 

celor două instituții; 

- standardul ISO 9001:2015 

implementat la nivelul celor 

două instituții; 

- instrumentul de management 

al performanței BSC 

implementat la nivelul celor 

două instituții. 

 

d) creșterea capacității operaționale a CERT-RO, prin 

implementarea proiectului Sistem de alertă timpurie și 

informare în timp real - RO-SAT aferent Acțiunii 2.3.2  a 

POC 2014 - 2020. Proiectul a fost contractat la 20 

septembrie 2019. Prin implementarea RO-SAT se 

urmareste cresterea nivelului de securitate a spaţiului 

cibernetic naţional (instituţii publice, companii private, 

utilizatori individuali), precum si cresterea capacitaţii de 

raspuns la incidente de securitate cibernetica a CERT-RO 

Etape 2020-2022: 

- dezvoltarea unui sistem național de avertizare în timp real a 

persoanelor fizice și/sau juridice vizate de atacuri 

cibernetice și/sau afectate de incidente cibernetice, precum 

și pentru informarea și cooperarea cu autoritățile 

competente.  

II/2019 II/2022 - audituri de securitate 

susţinute.  

- numar de infrastructuri 

cibernetice ce asigura 

funcţionalitaţi de utilitate 

publica din cadrul carora au 

fost gestionate incidentele de 

securitate cibernetică. 

 

Valoare 

proiect 

69.623.544 

lei 

MTIC 

CERT-RO 

47.  Dezvoltarea rețelei de bandă 

largă în România (acțiunea 

răspunde la RST 3) 

 

Pentru construirea unei infrastructuri naționale de broadband 

în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale, 

se implementează proiectul RO-NET. Proiectul cuprinde 

șapte loturi, dintre care două au fost închise (Lotul 1 - luna 

aprilie 2019 și Lotul 5 - luna iulie 2019). Implementarea 

2016 

 

 

III/2020 

 

- aprox. 180.000 gospodării 

care au acces la bandă largă de 

cel puțin 30 MBS; 

- 697 de localităti incluse în 

rețeaua de internet în bandă 

Aprox. 

294,7 mil. 

lei 

 

MTIC 
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proiectului a fost prelungită cu 90 zile, având în vedere 

contextul pandemiei COVID-19. Proiectul Ro-NET creează 

disponibilități tehnice de interconectare în 697 de localități 

rurale, în care se regăsesc circa 390.000 de locuitori, 180,000 

de gospodării și aprox. 8.000 de firme private și instituții 

publice, ce vor beneficia de conetctivitate broadband de peste 

30 MBs. 

Etape 2020: 

- Finalizarea celorlalte 5 loturi până la finele lunii 

septembrie 2020; 

- Gradul de finalizare fizică a proiectului este în 

proporție de 98%, iar gradul de execuție financiară 

este în procent de 85%. 

largă; 

 - aprox. 8.000 de IMM-uri și  

instituții publice din cele 697 

de localități eligibile ale 

proiectului, vor beneficia de 

conectivitate NGN. 

  

48.  Elaborarea cadrului legislativ 

și de reglementare în 

domeniul infrastructurilor și 

rețelelor de comunicații 

electronice în bandă largă 

 

 

 

 

 

a) Pentru stabilirea cadrului de referință în domeniul 

dezvoltării rețelei de bandă largă în România, a fost 

demarat procesul de implementare a unui proiect, ale 

cărui obiective specifice fac referire la: îmbunătățirea 

capacității MCSI de a interveni pe piața de broadband, 

în condiții de disfuncționalitate, prin elaborarea unui 

document de analiză complet a opțiunilor de intervenție 

publică; creșterea cererii și utilizării rețelelor de foarte 

mare capacitate prin elaborarea Planului de acțiuni 

menite să sprijine instalarea acestora. 

Etape 2020-2021: 

-demararea procedurii de achiziție publică pentru servicii de 

consultanță. 

- realizarea unei hărți privind acoperirea în bandă largă la 

nivel național, în colaborare cu ANCOM. 

I/2019 I/2022 - evaluare ex-ante a 

impactului proiectului 

realizată; 

- propunere de politică 

publică elaborată. 

Aprox. 6 

mil. lei 

(FSE+BS) 

 

 

MTIC 

ANCOM 

b) Transpunerea, în calitate de co-inițiatori, împreună cu 

ANCOM, a Codului European al Comunicațiilor, care 

va include și modificări legislative ce vor permite 

simplificarea procedurilor de avizare/autorizare a 

lucrărilor civile aferente dezvoltării/modernizării 

infrastructurilor de comunicații electronice în bandă 

largă.  

II 2020 IV 2020 - cadru legislativ adoptat  

 

 MTIC 

ANCOM 

Simplificarea/optimizarea procedurilor care susțin IMM-urile/întreprinderile pe tot ciclul de viață 

49.  Simplificarea procedurilor de 

obținere a autorizației de 

construire  

 

În vederea reducerii birocrației în obținerea autorizației de 

construire se vor întreprinde următoarele:  

1) Implementarea proiectului Sistematizarea legislației din 

domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor și consolidarea capacității administrative 

a structurilor de specialitate din instituțiile publice 

II/2018 IV/2021 - plan de acțiuni adoptat; 

- nr. de proceduri reduse; 

- timp de parcurgere a 

procedurilor redus;  

- seturi de date standardizate 

adoptate și publicate  în 

11,8 mil. 

lei 

(POCA) 

MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

centrale cu responsabilități în domeniu finanțat prin 

POCA - SIPOCA 50. Se urmărește creșterea calității 

cadrului legislativ și metodologic cu incidență asupra 

mediului de afaceri și asupra cetățenilor prin 

sistematizarea legislației din domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și construcțiilor și prin 

consolidarea capacității administrative a structurilor de 

specialitate din instituțiile publice centrale cu 

responsabilități în domeniu. Proiectul este structurat pe 3 

componente după cum urmează: 

COMPONENTA 1 - Sistematizarea fondului activ al 

legislației primare și secundare din domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și construcțiilor; 

COMPONENTA 2 – Elaborarea de proceduri pentru 

optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, 

ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea 

localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a 

legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către 

autoritățile administrației publice locale și publicarea 

centralizată a acestora. 

COMPONENTA 3 – Administrație publică mai eficientă 

prin consolidarea structurilor instituționale responsabile 

din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor. 

Prin componenta 2 vor fi realizate proceduri, ghiduri și 

metodologii pentru planificare și dezvoltare urbană, 

printre care: 

 Procedura pentru obținerea certificatelor de 

urbanism, avizelor și acordurilor necesare și 

autorizațiilor de construire în sistemul de ghișeu 

unic; 

 Proceduri operaționale necesare pentru facilitarea 

schimbului electronic de informații între entitățile 

avizatoare ale documentațiilor de urbanism, 

respectiv ministere sau instituții deconcentrate, 

operatorii economici gestionari ai rețelelor edilitare 

și autorităților emitente a certificatelor de urbanism 

și autorizării construcțiilor; 

 Realizarea unui protocol de cooperare cadru pentru 

operaționalizarea ghișeului unic între autoritățile 

administrației publice locale, entitățile avizatoare, 

pentru reducerea birocrației, costurilor și riscurilor 

cadrul portalului; 

- aplicație web dezvoltată și 

implementată; 

- cod al amenajării teritoriului, 

urbanismului și 

construcțiilor elaborat; 

- reglementări tehnice în 

construcții sistematizate, 

actualizate și puse la 

dispoziția cetățenilor prin 

publicare pe site; 

- cel puțin 3 proceduri 

simplificate;  

- reducerea cu minim 30% a 

termenului de obținere a 

avizului aferent 

documentațiilor de 

urbanism; 

- reducerea cu minim 25% a 

termenelor necesare obținerii 

autorizațiilor de construire 

(inclusiv avizele aferente); 

- procedura pentru obținerea 

certificatelor de urbanism, 

avizelor și acordurilor 

necesare și autorizațiilor de 

construire în sistemul de 

ghișeu unic elaborată și 

aprobată. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

de corupție, în vederea abordării unitare a 

problematicii amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor la nivel național. 

2) Implementarea unei aplicații web
8
 de tipul 

planningportal.co.uk în vederea creșterii capacității 

MLPDA de furnizare a serviciilor electronice prin care 

urmează să fie accesibilă toată legislația, reglementările 

tehnice, fluxurile de avizare și de autorizare. 

50.  Îmbunătățirea activității 

cadastrale 

 

1) Accelerarea procesului de înregistrare a proprietăților în 

România  

Creșterea calității serviciilor prestate de ANCPI și finalizarea 

înregistrării imobilelor9, până în 2023 prin implementarea 

Programului național de cadastru și carte funciară 2015-

2023 (PNCCF) și a Proiectului Creșterea gradului de 

acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a 

proprietăților în zonele rurale din România care a fost 

elaborat să răspundă PNCCF și al cărui contract de finanțare 

a fost încheiat la 26 septembrie 2018. Proiectul aferent axei 

prioritare 11 a POR 2014-2020 asigură finanțarea din fonduri 

externe nerambursabile a lucrărilor de înregistrare 

sistematică a imobilelor din 660 de unități10 administrativ 

teritoriale din mediul rural, cu o suprafață totală de 5,758,314 

ha.  

Etape 2020: 

1. Monitorizarea contractelor de servicii de înregistrare 

sistematică în 185 de UAT-uri; 

2. Derularea procedurilor de achiziție de servicii pentru 46 de 

UAT-uri;  

3. Demararea procedurilor de achiziție in 246 de UAT-uri si 

reluarea procedurilor de achiziție pentru 279 de UAT-uri 

anulate anterior. 

II/2015 IV/2023 - creșterea suprafeței de teren 

înregistrată în SICCF 

(9.545.885 ha la 1.06.2020); 

- creșterea numărului de 

UAT-uri în care toate 

proprietățile au fost 

înregistrate în SICCF (87 

UAT-uri la 01.06.2020); 

- creșterea numărului de 

imobile înregistrate în 

SICCF (14.070.042 imobile 

la 01.06.2020); 

- nr. personal angajat și 

instruit (604). 

4.050,88 

mil. lei 

(fonduri 

proprii 

ANCPI) 

 

312,89 mil. 

euro/cca. 

1.412 mil. 

lei 
(FEDR+BS) 

ANCPI 

MLPDA 

(AMPOR) 

 

51.  Dezvoltarea și creșterea 

serviciilor oferite de ONRC 

mediului de afaceri, 

cetățenilor și instituțiilor 

publice 

a) Se menține activ portalul de servicii online al ONRC: 

- Servicii Online Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI); 

- RECOM Online - servicii online Registrul Comerțului. 

b) se menține activă
11

 platforma online destinată 

interconectării registrului comerțului al ONRC cu BRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) nr. de aplicații realizate 

pentru schimbul de informații 

 

 

 

 

 

ONRC 

MJ 

 

 

 

                                                 
8 Bugetul proiectului urmează să fie prezentat guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și pentru modificarea unor acte 

normative adoptată în şedinţa de guvern din data de 28 iunie 2016. 
9 Înregistrarea imobilelor din 3181 de unități administrativ teritoriale, din care  660 de unități administrativ teritoriale din în mediul rural vor fi finanțate prin POR 
10 Conform listei aprobate prin Ordinul nr. 6962/1743/389/1522/2017  
11 Începând cu luna septembrie 2019, a devenit operațional 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(Sistemul de Interconectare a Registrelor de Afaceri din SM 

UE), prin intermediul portalul european e-Justice;  

c) se menține activ Registrul Beneficiarilor Reali, pentru 

persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în 

registrul comerțului
12

 - operațional  din 18 noiembrie 2019; 

 

d) aprobarea proiectului de Lege privind registrul comerțului 

și transpunerea Directivei (UE) nr. 1151 din 20 iunie 2019. 

Se urmărește finalizarea procesului de elaborare a proiectului 

de act normativ în septembrie 2020 și adoptarea acestuia în 

decembrie 2020.  

e) De asemenea, ulterior intrării în vigoare, la 31 decembrie 

2019, a Directivei (UE) 2019/2121 de modificare a 

Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, 

fuziunile și divizările transfrontaliere, se are în vedere 

transpunerea acesteia în legislația națională, care trebuie 

realizată până la 31 ianuarie 2023. 

f) Se implementează, începând cu 6 iunie 2018, proiectul 

˶Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național 

al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului 

și a sistemului de publicitate legală”. Proiectul vizează 

optimizarea proceselor decizionale și a fluxurilor de lucru în 

cadrul ONRC în concordanță cu principiile debirocratizării, 

maximizării transparenței și integrității, creșterii calității 

serviciilor furnizate. 

Cele trei componente ale proiectului fac referire la: 

1) formare profesională specializată.  

2) dezvoltarea de aplicații/sisteme IT pentru a spori 

transparența la nivelul sistemului judiciar în domeniu. 

Analiza și proiectarea subsistemelor ”BERC” (Buletinul 

Electronic al Registrului Comerțului), ”Colaborare” și 

”Securitate și Monitorizare” -  a fost finalizată. 

3) implementarea și certificarea unui sistem de management 

al calității (SMC) conform standardului ISO 9001 pentru 

întreaga instituție:  proiectarea SMC și cursurile în domeniu 

au fost realizate. 

Etape 2020-2021:  

 implementarea și certificarea SMC;  

 

 

 

 

 

 

II/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2017 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/2021 

cu SM în vederea asigurării 

transparenței datelor de 

registru pentru cetățeni și 

întreprinderi; 

 

 

d) act normativ privind 

registrul comerțului adoptat de 

Parlament; 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) formare profesională 

realizată;  

sisteme/aplicații IT dezvoltate; 

sistem de management al 

calității certificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 31,79 

mil. lei 

(proiect 

POCA)  

 

 

 

 

                                                 
12 Cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, conform Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 
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(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 dezvoltarea subsistemelor ”BERC” (Buletinul Electronic al 

Registrului Comerțului), ”Colaborare” și ”Securitate și 

Monitorizare; 

 cursuri interpretarea și aplicarea noilor coduri juridice; 

 cursuri în domenii generale (Control Intern Managerial, 

Relații mass-media, Sistem de management al calității,  

Legislație cibernetică, Legislație achiziții publice, Legislație 

fiscală, Pregătire formatori: TIC & Cybersecurity și engleză 

juridică)  

g) se urmărește îmbunătățirea procedurilor de insolvență13, 

prin extinderea BPI ca rezultat al transpunerii Directivei 

(UE) nr.1023/20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare 

preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și 

măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, 

de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a 

Directivei  (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurare 

și insolvența), prin: 

- stabilirea unor cadre de restructurare preventivă care să 

permită debitorilor în insolvență continuarea, integral sau 

parțial, a activității economice, să prevină acumularea de 

credite neperformante, să aibă acces la cel puțin o 

procedură de remitere completă de datorie; 

- monitorizarea, de către SM, a procedurilor de restructurare, 

de insolvență și de remitere de datorie  prin culegerea și 

compilarea la nivel național a unor date despre procedurile  

de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie, care 

vor fi comunicate anual Comisiei Europene (termen: 17 

iulie 2021).  
52.  Sprijinirea utilizării TIC 

pentru dezvoltarea afacerilor, 

în special a cadrului de 

derulare a comerţului 

electronic (Acțiunea răspunde 

la RST 3) 

Alocarea aferentă Acțiuni 2.2.2 a fost realocată către rezerva 

de performanță. 

 

 

IV/2019 IV/2023 - produse și servicii TIC 

inovative susținute 

4 mil. euro ADR 

 

53.  Susținerea investițiilor pentru 

digitalizarea IMM-urilor14 

Apelul aferent acțiunii 2.2.1 a POC destinată beneficiarilor 

privați a fost prelungit până la data de 29 aprilie 2019. 

Ulterior lansării cel de-al doilea apel de proiecte pentru 

IV 2018 IV/2022 - număr de produse/aplicații 

inovative dezvoltate. 

170,8515 

mil. euro 

(FEDR+BS

ADR 

                                                 
13 S-a realizat interconectarea registrelor de insolvență al României cu cele din șase SM UE Austria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Olanda, România și Slovenia, prin intermediul portalului european e-Justice  
14 Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. 
15 Bugetul inițial al apelului a fost de 29 mil euro (FEDR+BS), fiind suplimentat în conformitate cu schemele de ajutor de stat şi de ajutor de minimis  
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(Acțiunea răspunde la RST 3) finanțarea IMM-urilor în scopul creșterii gradului de inovare 

a produselor TIC românești, au fost depuse 223 proiecte. 

Ulterior încheierii procesului de evaluare a proiectelor, au 

fost admise un număr de 87 de proiecte cu punctaj de peste 

80 de puncte. În prezent, sunt:  48 proiecte contractate;  15 

proiecte  în contractare; 19 proiecte selectate spre finanțare; 5 

renunțări/respingeri la contractare. 

Se urmărește dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC 

inovatoare prin: 

 Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei 

investiții inițiale; 

 Investiții în cercetare industrială și dezvoltare 

experimentală; 

 Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor sau 

 Investiții în proiecte de inovare de proces și 

organizaționale. 

 

 

) 

Diversificarea surselor de finanțare pentru IMM-uri 

54.  Susținerea accesului IMM-

urilor la credite 

1) Programul IMM Invest România, program de susținere a 

IMM, prin garantarea de catre stat a creditelor destinate 

IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie.  

Prin intermediul acestui program, statul român garantează în 

procent de 80% sau 90% creditele de investiții și 

creditele/liniile de credit aferente capitalului de lucru 

contractate de microîntreprinderi, întreprinderi mici și 

mijlocii într-o limită de maximum 10 milioane lei pentru 

creditele de investiții și 5 milioane lei pentru creditele/liniile 

de credit pentru capital de lucru, diferențiat în funcție de 

mărimea și volumul de activitate al solicitantului. Durata 

maximă a creditelor de investiții poate fi de 6 ani, iar a 

creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de 3 ani, cu 

posibilitatea de prelungire pentru încă 3 ani.  

Până la data de 31 decembrie 2020, dobânzile aferente 

creditelor bancare se subvenționează de către stat printr-o 

schemă de garantare. Subvenția acoperă și o serie de 

comisioane datorate de beneficiar catre MFP și FNGCIMM 

II/2020 IV/2020 - nr. de IMM susținute; 

- valoarea garanțiilor
16

 

acordate: mil. lei; 

- valoarea proiectelor de 

investiții susținute: mil. lei; 

- valoarea creditelor acordate: 

mil. lei. 

Buget 

schema 

ajutor de 

stat 781 

mil. lei 

MFP 

FNGCIMM 

2) Implementarea instrumentului financiar de tip garanție de III/2016 IV/2020 - acord de finanțare semnat cu 250 mil. MLPDA 

                                                 
16 La momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăţi din bugetul de stat. Suma reprezentând valoarea de executare a garanţiilor care nu a fost recuperată în cursul aceluiași an are 

impact asupra bugetului anului în care acestea se execută și reprezintă cheltuială a bugetului de stat, cu încadrare în prevederile bugetare anuale și în ţintele stabilite prin Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

portofoliu neplafonată prin FEDR 2014-2020, în cadrul PO 

Inițiativa pentru IMM - este acoperit riscul de creditare a 

IMM-urilor în proporție de până la 80%. Până la sfârșitul 

perioadei de implementare vor fi susținute cca. 6.250 de 

IMM-uri prin facilitarea accesului la credite, prin oferirea 

unei rate de garantare. Această garanție de portofoliu la 

nivelul băncii se va transforma la nivelul  beneficiarului final 

(IMM) în credit cu dobândă subvenționată. 

PO Inițiativa pentru IMM-uri a fost transferat ca axă în 

cadrul POR 2014 – 2020 (axa prioritară 15) și s-a  realizat  

suplimentarea alocării financiare cu 150 mil euro. 

FEI; (20 octombrie 2016 

(Act Aditional – 22 

octombrie 2018) 

- nr. de intermediari financiari 

selectați; - 9 

- nr. de IMM beneficiare. 

2.122 (decembrie 2019) 

 

euro 

 

(AMPOR) 

55.  Elaborarea Atlasului 

Economic al României 

Prin proiectul destinat Dezvoltării capacității instituționale a 

MEEMA – Cod SIPOCA: 7, cofinanțat din FSE prin POCA 

mai este prevăzut a se realiza:  

Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument 

care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor 

publice bazate pe dovezi. (S-a solicitat AM POCA elaborarea 

unui act adițional de prelungire cu încă 10 luni a perioadei de 

implementare a proiectului). 

II/2019 IV/2021 - realizarea Atlasului 

Economic al României sub 

forma unui Sistem 

Informațional Geografic 

(GIS). 

5,30 mil. 

lei din care 

4,45 mil. 

lei FSE + 

0,85 mil. 

contribuție 

beneficiar 

MEEMA 

56.  Elaborarea Strategiei 

Naționale de Competitivitate 

2021 - 2027 

Proiectul Creșterea capacității administrative a Ministerului 

Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării 

politicilor publice din domeniul competitivității economice, 

cod SIPOCA 605, cofinanțat din FSE prin POCA, are ca 

obiective principale: 

- elaborarea, implementarea și monitorizareas Strategiei 

Naționale de Competitivitate aferente perioadei 2021 – 

2027; 

 

- extinderea sferei de aplicare a Atlasului Economic al 

României către zona utilizatorilor din afara MEEMA. 

I/2019 III/2021  

 

 

 

 

- elaborarea Strategiei 

Naționale de Competitivitate 

2021 – 2027; 

 

- accesarea platformei 

Atlasului Economic de către 

utilizatori externi. 

10,48 mil. 

lei, din 

care 8,36 

mil. lei 

fonduri 

FSE și 2,12 

mil. lei 

contribuție 

beneficiar. 

MEEMA 

Creșterea competitivității întreprinderilor/exploatațiilor agricole care procesează și asigură marketingul produselor agricole și agro-alimentar 

57.  Creșterea competitivității 

fermelor, exploatațiilor 

agricole și grupurilor de 

producători 

 

Pentru asigurarea unei mai bune integrări a 

fermelor/exploatațiilor agricole/grupurilor de producători în 

lanțul agro-alimentar și pentru diversificarea produselor 

agricole sunt implementate proiecte de investiții17 pentru: 

înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor 

zootehnice și vegetale, adoptarea standardelor europene 

(tineri fermieri), introducerea de noi tehnologii în procesarea 

I/2015 IV/2023 - nr. de exploatații agricole 

sprijinite prin sub-măsura 

(sM.) 4.1; 

- nr. de exploatații agricole 

sprijinite prin sM. 4.1a; 

- valoarea cheltuielilor  

publice realizate prin sM. 

 MADR 

                                                 
17 PNDR 2014-2020, Măsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole și Măsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole. Pentru submasura 4.1, respectiv 4.1a pomicol, pentru anul 2020 nu s-a 

stabilit lansarea unei noi sesiuni de depunere proiecte; se continua implementarea proiectelor din sesiunile anterioare. 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

28 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

produselor agricole la nivelul fermei, înființarea și/sau 

modernizarea instalațiilor de irigații la nivelul fermei, 

dezvoltarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități 

și racordări la utilități, achiziționarea/dezvoltarea de 

software, precum și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci. 

4.1; 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate prin sM. 4.1a. 

 

58.  Reducerea fragmentării 

terenurilor agricole18 

Prin această sub-măsură se acoperă nevoia de restructurare și 

de modernizare a fermelor mici și orientarea acestora către 

piață. Această sub-măsură are în vedere ca, în plus față de 

transferurile privind drepturile de proprietate, cedarea 

terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea 

altor fermieri să poată fi realizată și prin cedarea pe termen 

lung a dreptului de folosință (ex. arendă), în scopul facilitării 

comasării terenurilor. 

I/2017 IV/2023 - nr. de beneficiari 

(exploatații) care beneficiază 

de transferul de plată; 

- valoarea cheltuielilor 

publice. 

 MADR 

59.  Creșterea competitivității 

întreprinderilor care 

procesează/comercializează 

produsele agricole 

Pentru creșterea contribuției întreprinderilor la dezvoltarea 

economiilor locale și la crearea de locuri de muncă sunt 

implementate proiecte de investiții19 pentru înființarea, 

extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 

procesare și marketingul produselor (ex. etichetare, 

ambalare); înființarea, extinderea și/sau modernizarea de 

rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, 

condiționare, sortare și capacități de ambalare; îmbunătățirea 

controlului intern al calității, prelucrarea și comercializarea 

produselor agroalimentare; investiții pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice și pentru producerea și utilizarea 

energiei din surse regenerabile, a energiei produsă cu ajutorul 

pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 

pentru consumul propriu; achiziționarea de noi tehnologii, 

precum și achiziționarea/dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

III/2015 IV/2023 - nr. de beneficiari sprijiniți 

pentru investiții de 

procesare/marketing produse 

agricole (sM. 4.2); 

- nr. de beneficiari sprijiniți 

pentru investiții de 

procesare/marketing 

produselor din sectorul 

pomicol (sM. 4.2a); 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate prin sM. 4.2; 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate prin sM. 4.2a. 

13 mil. 

euro20 

MADR 

60.  Operaționalizarea fondului de 

creditare în agricultură 

Se urmărește creșterea accesului la finanțare a fermierilor 

pentru realizarea investițiilor care să contribuie la 

diversificarea economiilor din zonele rurale. Fondul va fi 

implementat conform prevederilor Reg. 1303/2013. MADR 

urmărește accelerarea procesului de implementare a 

instrumentului financiar, urmând ca prin acesta să se acorde 

credite, în condiții mai avantajoase, beneficiarilor eligibili pe 

toată perioada de implementare a programului. 

I/2016 IV/2023 - selectarea organismelor de 

implementare a 

instrumentului financiar 

(intermediarii financiari); 

- finanțare în valoare de cel 

puțin 126 mil. euro 

(reprezentând aprox. 350 

credite) acordată 

 MADR  

FEI 

                                                 
18 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.5 Micii fermieri. Pentru anul 2020 nu s-a stabilit lansarea unei noi sesiuni de depunere proiecte,  se continuă implementarea proiectelor din sesiunile anterioare. 
19 PNDR 2014-2020, Măsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole și Măsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole. 
20 Reprezintă alocarea programata pentru sesiunea de depunere proiecte aferenta anului 2020- Submăsura 4.2 
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beneficiarilor eligibili. 

61.  Modernizarea infrastructurii 

existente de irigații 

 

Pentru asigurarea viabilității economice a fermelor, 

exploatațiilor agricole și forestiere sunt susținute investițiile 

în dezvoltarea sistemului național de irigații: 

a) prin FEADR 2014-2020, investițiile în modernizarea 

infrastructurii secundare de irigații, clădirile aferente 

stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, inclusiv 

modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apelor de 

irigat21. Sprijinul public nerambursabil este de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile și nu poate depăși 1 mil. 

euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de 

pompare sub presiune și drumurile agricole de acces și 1,5 

mil. euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații 

aferente stațiilor de pompare și repompare precum și a 

drumurilor forestiere. Până în 2023 este prevăzută irigarea a 

400 mii ha. pentru care beneficiarii eligibili sunt constituiți în 

organizații și federații ale utilizatorilor de apa, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

IV/2015 IV/2023 - nr. de proiecte eligibile; 

- valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

43.7 mil. 

euro  

441 mil 

euro 

(alocare 

financiară 

sM4.3I în 

programare

a 2014-

2020 a 

PNDR) 

MADR 

b) prin bugetul național în cadrul Programului Național de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din 

România sunt susținute proiectele de investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii principale de irigații. Prin 

program se urmărește reabilitarea în trei etape22, până la 

finele anului 2020, a capacităților existente de irigații 

principale din 86 de amenajări viabile aparținând domeniului 

public al statului, în suprafață totală de cca. 1,8 mil. ha. 

IV/2016 IV/2020 - nr. de proiecte eligibile; 

- valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

886,1 mil. 

lei (credite 

de 

angajament 

aferente 

anului 

2018) 

MADR 

Dezvoltarea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare din sectorul agro-alimentar 

62.  Dezvoltarea și diversificarea 

lanțurilor scurte de 

aprovizionare23 pentru 

comercializarea produselor 

agroalimentare24 

Pentru dezvoltarea piețelor locale de produse și atragerea 

unor categorii noi de consumatori sunt implementate 

proiectele de investiții inițiate ca rezultat al cooperării 

actorilor locali25 pentru crearea/dezvoltarea/promovarea unui 

lanț scurt de aprovizionare/piețe locale. 

IV/2015 IV/2023 - nr. de beneficiari  sprijiniți;  

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate. 

 MADR 

                                                 
21 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 4.3  Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier/ modernizarea infrastructurii existente de irigaţii. În 

perioada 01 iulie – 30septembrie 2020 se derulează sesiunea de depunere proiecte în cadrul   - Submăsurii 4.3 - Componenta irigații cu o alocare publica in valoare de 43.7 mil. euro. 
22 Prima etapă vizează reabilitarea a 40 de amenajări de irigații viabile (69 staţii de pompare de bază, 87 de staţii de repompare, 2.525 m conducte de refulare, 1.226.505 m canale de aducţiune, 1.965.488 m canale de 

distribuţie, și 3.125 construcţii hidrotehnice) pentru care s-au constituit Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare (OIF), care au accesat sub-măsura 125a1, a1 - Irigaţii și alte lucrări de îmbunătăţiri funciare din cadrul PNDR 2007 

– 2013; cea de a doua etapă vizează reabilitarea unor obiective din 37 de amenajări de irigaţii viabile pe care sunt constituite OIF-uri care vor putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii în cadrul sub-măsurii 4.3 din 

PNDR 2014-2020; cea de a treia etapă a va include reabilitarea unor obiective din 9 amenajări viabile de irigaţii pe care nu sunt încă constituite OIF-uri. 
23 Un lanţ de aprovizionare care nu include mai mult de un intermediar între producător și consumator. 
24 FEADR 2014-2020, Sub-măsura 16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanţuri scurte de aprovizionare și de pieţe locale, 

precum și în vederea realizării de activităţi de promovare în context local pentru dezvoltarea de lanţuri scurte de aprovizionare și de pieţe locale. Pentru anul 2020 nu s-a stabilit lansarea unei noi sesiuni de depunere 

proiecte; se continua implemenatre proiectelor din sesiunile anterioare. 
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63.  Sprijin pentru înființarea și 

funcționarea grupurilor 

operaționale (GO), pentru 

dezvoltarea de proiecte-pilot 

și noi produse 26  

Pentru creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare 

și forestiere și a consolidării rolului fermierilor și 

silvicultorilor în lanțul de aprovizionare agro-alimentar se 

acordă sprijin financiar pentru înființarea grupurilor 

operaționale27 care vor iniția și implementa  proiecte pilot 

pentru dezvoltarea de noi produse inovatoare care să asigure 

dezvoltarea durabilă a agriculturii și exploatarea eficientă a 

resurselor. 

 III 2017 IV/2023 - nr. de grupuri operaționale 

sprijinite; 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate prin sM. 16.1; 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate prin sM. 16.1a. 

 MADR 

Dezvoltarea sectoarelor competitive din industrie și servicii 

64.  Susținerea dezvoltării 

durabile a turismului 

Prin FEDR 2014-2020 în cadrul unui buget alocat de  106,85 

mil. euro sunt finanțate proiecte de investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii pentru turism din stațiunile 

turistice și balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și 

transport), amenajarea obiectivelor turistice naturale de 

utilitate publică precum și crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe, dezvoltarea de infrastructuri publice 

la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, precum 

și activități de marketing și promovare turistică a obiectivului 

finanțat. Din acest buget, vor fi apeluri dedicate pentru ITI 

Delta Dunării și SUERD. 

III/2016 IV/2023 1. suprafață spații deschise/ 

clădiri create/reabilitate în 

stațiuni turistice/ Delta 

Dunării;  

2. creșterea numărului 

preconizat de vizite la 

obiectivele de patrimoniu 

cultural și natural și la 

atracțiile care beneficiază de 

sprijin. 

106,85 mil. 

euro 
(FEDR+BS) 

MLPDA 

(AMPOR) 

 

65.  Susținerea industriilor 

culturale și creative 

I. Pentru creșterea competitivității sectoarelor culturale și 

creative se urmărește: 

a) elaborarea și adoptarea Strategiei Sectoriale în Domeniul 

Culturii pentru perioada 2021-2027, integrată în cadrul  

proiectului Viziune strategică și coerentă pentru sectorul 

cultural, finanțat din POCA. Proiectul a fost declarat 

câștigător, fiind trecut în rezervă (se așteaptă alocarea de 

fonduri prin POCA, respectiv semnarea contractului de 

finanțare). 

b) elaborarea și adoptarea Codului patrimoniului cultural, 

care se va realiza ca rezultat al implementării proiectului 

Monumente istorice – Planificare strategică și politici publice 

optimizate, care vizează inclusiv sistematizarea și 

simplificarea progresivă a fondului legislativ cu incidență în 

domeniul patrimoniului cultural. Implementarea proiectului a 

început la 12 iulie 2018.  

Etape 2020-2021: 

 

 

I/2020 

 

 

 

 

 

 

II/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2023 

 

 

 

 

 

 

IV/2021 

 

IV/2023 

 

 

 

 

 

 

 

- strategie sectorială adoptată; 

 

 

 

 

 

 

- Codul patrimoniului 

național finalizat; 

- Codul patrimoniului 

național adoptat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,99 mil. 

lei (POCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
25 Fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri și alte forme de cazare, organizaţii neguvernamentale și autorităţi publice din mediul rural.  
26 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 16.1. și 16.1a (domeniul pomicol) - Sprijin pentru înfiinţarea și funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse. În perioada ianuarie-aprilie 

2018, s-a derulat etapa I, cu alocarea de 12,53 mil. euro, în vederea selectării GO. Se derulează etapa a II-a, prin care se implementează acțiunile propuse în etapa I în Cererea de exprimare a interesului. 
27 Grupurile operaţionale sunt constituite din un partener din sectorul agro-alimentar/silvic, un partener din domeniul CDI, precum și din alţi parteneri relevanţi (întreprinderi private, ONG-uri). 
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- Elaborarea codului patrimoniului cultural; 

- Elaborarea strategiei privind protecția 

monumentelor istorice. 

c) Prezervarea patrimoniului cultural, științific și 

educațional, care se va realiza prin: 

 implementarea proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală 

a României, demarată la 13 iulie 2018. Proiectul are două 

componente: realizarea platformei culturalia.ro și 

digitalizarea patrimoniului cultural mobil; 

 proiectul E-Patrimoniu (proiect complementar E-

Cultura), prin care se urmărește realizarea unei baze de 

date complete și actualizate privind monumentele istorice 

din România utilizându-se mijloace TIC moderne, precum 

și să se dezvolte proceduri de e-guvernare aferente 

interacțiunii dintre deținătorii de monumente și instituțiile 

publice. Proiectul este în pregătire. 

 proiectul Edu-Cultura - Sistem Integrat de Resurse 

Culturale pentru Educație vizează crearea unor 

laboratoare de inovare pentru utilizarea tehnologiilor 

digitale în scopul promovării patrimoniului și culturii, mai 

ales în rândul generațiilor tinere. Astfel, se va asigura: un 

mod integrativ de învățare profesor-elevi/studenți; 

creșterea utilizării resurselor culturale digitale în procesul 

educațional la toate nivelurile; dezvoltarea unei sistem 

integrat care să permită experimentarea și înțelegerea 

culturii. Proiectul este în pregătire (s-a elaborat fișa de 

proiect). 

 Proiectul E-audiență - Sistem Integrat de colectare a 

datelor statistice pentru instituțiile de cultură. Scopul 

proiectului este de a crea un cadru național de colectare a 

datelor statistice din domeniul sectorului cultural și 

creativ în scopul interoperabilității, deschiderii și 

reutilizării datelor publice. Colectarea și analiza datelor 

oferă o oportunitate de adaptare a ofertei culturale și 

creștere a eficiențe, iar existența unui instrument online 

gratuit național va permite atât organizațiilor culturale să 

înțeleagă, să compare și să aplice informații despre 

audiență, cât și autorităților publice centrale și locale să 

dezvolte politici publice adecvate. Proiectul este în 

pregătire (s-a elaborat fișa de proiect). 

 

d) restaurarea, conservarea și valorificarea obiectivelor de 

 

 

 

II/2018 

 

 

 

 

II/2021 

 

 

 

 

 

IV/2024 

 

 

 

 

 

 

IV/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2023 

 

 

 

- platforma culturalia.ro 

realizată;  

 

 

 

 

- 10.000 monumente 

digitalizate; 

- platforma promovare 

monumente; 

 

 

 

- numărul anual de utilizatori 

ai sistemului Edu-Cultura 

(pe regiuni dezvoltate și mai 

puțin dezvoltate) și ai 

serviciilor publice, 

produselor și proceselor 

digitale dezvoltate; 

 

 

 

 

- cadrul național de colectare 

a datelor statistice din 

domeniul culturii;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nr. de proiecte finanțate/ nr. 

 

 

 

53 mil. lei 

(POC) + 10 

mil. euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,31 mil. 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLPDA 
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patrimoniu cultural prin finanțare din: 

- FERD 2014-2020, în cadrul POR
28

, au fost semnate 214 

contracte de finanțare, din care 213 proiecte sunt în faza de 

implementare, un contract fiind reziliat. 

- FEADR 2014-2020, în cadrul PNDR, continuă 

implementarea unor proiecte care vizează 660 obiective de 

patrimoniu.  

 

II. Pentru creșterea gradului de acces la cultură, 

promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului 

intercultural, se derulează programul RO-CULTURA. Acest 

program vizează consolidarea dezvoltării economice și 

sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și 

managementul patrimoniului cultural. 

Până în prezent, au fost lansate 4 apeluri de propuneri de 

proiecte: 

 în perioada 4 februarie – 3 iulie 2019, apel destinat 

susținerii expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile 

restaurate (1, 28 mil. euro), fiind încheiate 9 contracte de 

finanțare; 

 în perioada 15 aprilie - 15 iulie 2019, apel destinat 

consolidării antreprenoriatului cultural și dezvoltarea 

audienței și a publicului (2.5 mil. euro), fiind încheiate 13 

contracte de finanțare; 

 în perioada 5 iunie – 12 noiembrie 2019, apel destinat 

restaurării și revitalizării monumentelor istorice (16 mil. 

euro), fiind selectate 9 proiecte pentru finanțare; 

în perioada 1 aprilie – 1 iulie 2020, apel destinat consolidării 

antreprenoriatului cultural și deezvoltării audienței și a 

publicului (2 mil. euro). 

de obiective de patrimoniu 

restaurate.   

 

 

 

 

 

 

- 90 de locuri de muncă 

create; 

- 19.000 de participanți la 

activitățile culturale; 

- 10 IMM-uri sprijinite; 

- 60 profesioniști cu 

competențe/expertiză 

dezvoltate la locul de 

muncă, alții decât cei de 

etnie romă; 

- 150 activități de artă 

contemporană sprijinite; 

- 10 abordări inovative 

referitoare la patrimoniul 

cultural, sprijinite în 

vederea dezvoltării 

publicului; 

- 75 producții referitoare la 

minorități sociale, etnice și 

culturale, altele decât 

minoritatea romă; 

15 proiecte care implică 

cooperarea cu un partener de 

proiect din Statele Donatoare 

în domeniul artei 

contemporane. 

euro 

(FERD/PO

R) + 

82,19 mil. 

euro 

(FEARD/ 

PNDR) 

 

30 mil. 

euro 

(granturile 

SEE 2014-

2021) 

 

 

(AMPOR) 

și  

MC 

 

66.  Sprijinirea IMM-urilor 

pentru crearea și extinderea 

capacităților avansate de 

Se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea a cca. 1322 de 

IMM-uri cu o vechime mai mare de 1 an pentru 

îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a 

IV/2016 IV/2023 - nr. IMM-uri beneficiare. 825,2 mil. 

euro 

(FEDR + 

MLPDA 

(AMPOR) 

                                                 
28 POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural: PNDR 2014-2020 Submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural. 

https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

producție și dezvoltarea 

serviciilor29 

produselor și a serviciilor în vederea creșterii competitivității 

economiilor regionale și naționale și creșterii cotei de piață 

(piața locală să devină regională, națională sau 

internațională). În acest sens, în cadrul acestei priorități vor fi 

susținute și activități de internaționalizare. Din acest buget, 

vor fi apeluri dedicate pentru ITI Delta Dunării. 

BS) 

67.  Susținerea investițiilor IMM-

urilor destinate micro-

industrializării 

Prin implementarea Programului național multianual de 

micro-industrializare se finanțează de la bugetul de stat 

investițiile propuse de IMM care activează în sectoarele 

economice prioritare. 

III/2020 

 

 

IV/2021 

 

- nr. beneficiari; 

- valoarea totală a proiectelor 

finanțate; 

- nr. locuri de muncă nou-

create. 

65 mil. lei 

(cf. Legii 

nr. 5/2020 

a bugetului 

de stat) 

MEEMA 

Prin implementarea Programului de dezvoltare a activităților 

de comercializare a produselor și serviciilor de piață se 

finanțează de la bugetul de stat investițiile propuse de IMM 

care activează în sectoarele comerț și/sau servicii. 

III/2020 IV/2021 - nr. beneficiari; 

- valoarea totală a proiectelor 

finanțate; 

- nr. locuri de muncă nou-

create. 

40 mil. lei 

(cf. Legii 

nr. 5/2020 

a bugetului 

de stat) 

68.  Acordarea de granturi pentru 

implementarea proiectelor 

propuse de 

microîntreprinderi  

În vederea consolidării poziției pe piață a micro-

întreprinderilor și pentru creșterea competitivității 

economiilor regionale și naționale în domeniile competitive 

identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate și 

în PDR-uri sunt susținute proiectele de investiții propuse de 

către micro-întreprinderi pentru îmbunătățirea capacităților 

avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor. Vor 

susținute prin FEDR 2014-2020
30

 2881 micro-întreprinderi 

din mediul urban până în 2023. Din acest buget, vor fi 

apeluri dedicate pentru ITI Delta Dunării. 

III/2016 IV/2023 - nr. de micro-întreprinderi 

sprijinite. 

425 mil. 

euro 

(FEDR și 

BS) 

MLPDA 

(AMPOR) 

 

Continuarea finanțării de la bugetul de stat a proiectelor de investiții propuse de întreprinderile mari 

69.  Acordarea de ajutor de stat 

individual către SC Ford SA 

având ca obiectiv dezvoltarea 

regională 

Prin OUG nr. 63/2016 pentru modificarea și completarea 

OUG nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 

individual având ca obiectiv dezvoltarea regională se 

prelungește perioada de realizare a volumului de producție 

asumat de Ford de 810 mii de automobile și 1,5 milioane de 

motoare pana la 31 decembrie 2025, sub condiția realizării 

unei investiții suplimentare în perioada 2016-2019 de minim 

130 de milioane de euro. Nerealizarea investiției 

suplimentare/volumului de producție asumat determină 

aplicarea unui mecanism sancționator, respectiv recuperarea 

ajutorului de stat plătit proporțional cu gradul de nerealizare 

IV/2016 IV/2025 Rapoarte anuale prezentate de  

Ford cu privire la 

implementarea investiției și 

realizarea volumului de 

producție.  

 MFP 

                                                 
29 Prioritatea de investiții 2.2, POR 2014-2020 
30 Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţie 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 

încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri –2.1.A. – Microîntreprinderi 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

a obligației. 

70.  Acordarea de ajutor de stat 

pentru stimularea investițiilor 

cu impact major în economie 

 

În conformitate cu HG nr. 807/2014 se acordă ajutor de stat 

întreprinderilor pentru stimularea investițiilor cu impact 

major în economie. Întreprinderile beneficiare trebuie să 

efectueze o investiție de minimum 1 mil. euro echivalent în 

lei constând în: realizarea de construcții noi/ închirierea de 

construcții existente; achiziționarea de active corporale 

(instalații tehnice, mașini și echipamente noi); achiziționarea 

de active necorporale (brevete, licențe, know-how sau alte 

drepturi de proprietate intelectuală). Bugetul total  al 

programului este 925 mil. euro. 

IV/2014 IV/2028 - nr. de întreprinderi pentru 

care s-au emis Acorduri de 

finanțare în perioada 2015-

2020; 

- valoarea acordurilor de 

finanțare în perioada 2015-

2020; 

- nr. de întreprinderi care au 

încheiat proiectele de 

investiții, aflate în proces de  

monitorizare. 

Buget 

mediu 

anual: 145 

mil. euro 

până în anul 

2020 

inclusiv 

 

MFP 

71.  Acordarea de ajutor de stat 

pentru dezvoltarea economică 

durabilă 

Schema de ajutor de stat se implementează în conformitate 

cu HG nr. 1680/2008 și s-a aplicat întreprinderilor care fac 

investiții cuprinse în următoarele categorii: (1) cuprinse între 

5 și 10 mil. euro și creează minim 50 de noi locuri de muncă; 

(2) cuprinse între 10 și 20 mil. euro, inclusiv, și creează 

minim 100 de noi locuri de muncă; (3) cuprinse între 20 și 30 

mil. euro și creează minim 200 de noi locuri de muncă; (4) în 

valoare de peste 30 mil. euro și creează minim 300 de noi 

locuri de muncă (buget total: 1.000 mil. euro).  

I/2009 

 

IV/2023 

 

- nr. de întreprinderi care au 

încheiat proiectele de 

investiții, aflate în proces de  

monitorizare. 

 MFP 

72.  Acordarea de ajutor de stat 

pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat 

privind dezvoltarea regională 

prin stimularea investițiilor 

Schema de ajutor de stat se implementează în conformitate 

cu HG nr. 753/2008 cu un buget total: 575 mil. euro. 

Sunt sprijinite investițiile a căror valoare depășește 100 mil. 

euro și, implicit, duc la crearea a cel puțin 500 de noi locuri 

de muncă.  

I/2008 IV/2023 - nr. de întreprinderi care au 

încheiat proiectele de 

investiții, aflate în proces de  

monitorizare. 

 MFP 

73.  Acordarea de ajutoare de stat 

pentru sprijinirea investițiilor 

care promovează dezvoltarea 

regională prin utilizarea 

tehnologiilor noi și crearea de 

locuri de muncă 

Schema de ajutor de stat a fost instituită prin HG nr. 

797/2012 prin care sunt sprijinite investițiile realizate de 

întreprinderi care introduc noi tehnologii și creează noi locuri 

de muncă prin utilizarea forței de muncă înalt calificate din 

domeniul TIC și din cercetare-dezvoltare. Se estimează că 

vor fi create cca. 3.000 de noi locuri de muncă prin atragerea 

specialiștilor înalt calificați în aceste proiecte de investiții 

(buget total: 600 mil. euro). 

IV/2012 IV/2023 - nr. de întreprinderi care au 

încheiat proiectele de 

investiții, aflate în proces de  

monitorizare; 

- valoarea ajutorului de stat 

plătit către întreprinderi. 

 MFP 

Gestionarea eficientă a resurselor minerale 

74.  Reorganizarea și eficientizarea 

industriei miniere 

În scopul utilizării eficiente a resurselor minerale, reducerii 

impactului sectorului asupra mediului și creșterea 

productivității sale se urmărește eficientizarea operatorilor 

economici din acest domeniu. 

I/2016 IV/2021 - nr. de societăți la care se 

implementează planul de 

restructurare și eficientizare, 

în raport cu strategia 

minieră. 

 MEEMA 

75.  Adoptarea Strategiei Miniere Strategia vizează utilizarea durabilă, rațională și mai 

eficientă a resurselor minerale. Proiectul strategiei se află în 

I/2016 IV/2021 - strategie în domeniul minier 

adoptată. 

 MEEMA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

etapa parcurgerii evaluării impactului de mediu. 

76.  Adoptarea proiectului Legii de 

modificare a Legii minelor nr. 

85/2003 

Proiectul de lege reglementează exploatarea resurselor 

minerale și introduce un capitol de transparență pe întreg 

ciclu de viață al activității miniere. 

I/2016 II/2021 - act normativ de modificare 

Legii minelor nr. 85/2003 

adoptat de guvern. 

 MEEMA 

Dezvoltarea serviciilor suport de consultanță specializată pentru dezvoltarea afacerilor 

77.  Asigurarea de servicii de 

consiliere pentru fermieri, 

micro-întreprinderi și 

întreprinderi mici din mediul 

rural 

Asigurarea accesului fermierilor, a cooperativelor și 

grupurilor de producători, tinerilor fermieri și a micilor 

fermieri, micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici non-

agricole din mediul rural la servicii de consiliere31. Aceste 

servicii vizează reorientarea calitativă a producției, aplicarea 

practicilor de producție competitive, respectarea standardelor 

europene și internaționale, dobândirea de cunoștințe necesare 

pentru administrarea viabilă a exploatațiilor din punct de 

vedere economic și al performanțelor legate de mediu și 

climă, precum și întocmirea și managementul implementării 

planului de afaceri.  

II/2016 IV/2023 - nr. de ferme mici consiliate; 

- nr. de tineri fermieri 

consiliați; 

- nr. de grupuri de 

producători, cooperative, 

mici procesatori consiliați; 

- nr. de fermieri consiliați32;  

- nr. persoanelor consiliate 

potențiali beneficiari ai 

măsurii de înființare de 

activități neagricole în zone 

rurale; 

- valoarea cheltuielilor publice 

realizate. 

 

 

MADR 

78.  Asigurarea de servicii de 

informare, sprijin și asistență 

tehnică pentru mediul de 

afaceri  

 

Prin Programul România HUB sunt puse la dispoziția 

mediului de afaceri (tineri, studenți, întreprinzători și 

potențiali întreprinzători) servicii de informare și sprijin 

pentru creșterea competitivității întreprinderilor și orientarea 

acestora pe piețele locale și pe terțe piețe. 

I/2020 IV/2020 - nr. de sesiuni de informare, 

sprijin, asistență; 

- nr. de participanți/ 

beneficiari.  

 MEEMA 

79.  Susținerea dezvoltării 

incubatoarelor de afaceri 

Pentru diversificarea economiilor locale sunt susținute 

proiecte din FEDR 2014-2020 pentru promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri de care vor 

beneficia nefinanciar cca. 312 de IMM-uri. 

III/2017 IV/2023 - nr. de IMM susținute 

nefinanciar. 

 

82,51 mil. 

euro 
(FEDR+BS) 

MLPDA 

(AMPOR) 

Transporturi: Orientarea investițiilor pe dezvoltarea unei infrastructuri de transport eficiente și durabile (în conformitate cu Master Planul General de Transport/MPGT)33/ răspunde la 

RST 3 

80.  Dezvoltarea infrastructurii 

feroviare 

 

Finalizarea coridorului feroviar Rin - Dunăre (modernizarea 

liniei feroviare între granița cu Ungaria și Constanța) și 

implementarea pachetului integrat de reformă a sectorului de 

transport feroviar, având ca scop creșterea mobilității pe 

II/2016 IV/2023 FC (valori-țintă 2023) 

- nr. trenuri de lucru / 

electrificare achiziționate – 

3 unități; 

1.423,50 

mil. euro 

(FEDR + 

FC + BS) 

MTIC  

MFE*  

 

                                                 
31 PNDR 2014-2020, Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploataţiilor agricole și servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei. Până în prezent, nu a fost stabilită alocarea financiară pentru anul 2019, 

disponibilul măsurii fiind de aprox. 7 mil. euro. 
32 Beneficiari ai măsurilor de agricultură ecologică, agromediu și climă din PNDR 2014-2020 
33 HG nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

rețeaua feroviară TEN-T și sporirea eficienței și a 

competitivității transportului feroviar. FESI34 (inclusiv CEF) 

finanțează proiectele (noi și fazate) pentru:  

- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare 

amplasate pe rețeaua TEN-T centrală și globală;  

- achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii 

feroviare modernizate;  

- achiziția de material rulant;  

- eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, 

eficiență energetică etc.); 

- implementarea serviciilor cadențate de transport călători;  

- modernizarea gărilor;  

- modernizarea podurilor, podețelor și tunelurilor aflate pe 

rețeaua TEN-T centrală și globală; 

- eliminarea restricțiilor de viteză;  

- pregătirea portofoliului de proiecte pentru implementarea 

măsurilor de reformă feroviară prevăzute în MPGT. 

- lungimea totală a liniilor de 

cale ferată dotate cu 

ERTMS -140 km; 

- material rulant achiziţionat - 

22 unități; 

- lungimea totală a liniilor de 

cale ferată renovate sau 

modernizate, din care: TEN-

T – 140 km; 

FEDR (valori – țintă 2023) 

- nr. stații de cale ferată 

modernizate – 1; 

- material rulant achiziţionat - 

20 unități; 

- măsuri de reformă analizate/ 

elaborate/ implementate - 1; 

- lungimea totală a căilor 

ferate reconstruite/ 

modernizate - 1,69 km (din 

care TEN-T: 1,69 km);  

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM: 

- pentru proiecte majore de 

investiții; 

- pentru alte proiecte de 

investiții. 

- documentații suport pentru 

elaborarea aplicației de 

finanțare (SF, analiză 

instituțională, analiză cost-

beneficiu, evaluarea 

impactului asupra mediului 

etc.) elaborate. 

 

81.  Dezvoltarea infrastructurii 

rutiere 

 

 

Extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe 

rețeaua TEN-T centrală și globală, creșterea mobilității la 

nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T și 

extinderea infrastructurii de transport rutier de interes 

național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a 

II/2016 IV/2023 FC (valori – țintă 2023) 

- lungimea drumurilor cu 

lucrări auxiliare - 25,62 km; 

- lungimea totală a drumurilor 

nou construite, din care 

2.705,47 

mil. euro 

(FEDR + 

FC + BS) 

MTIC 

MFE* 

                                                 
34 POIM, AP 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul: OS 1.2 – Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală; AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport 

multimodal, de calitate, durabil și eficient: OS 2.7 – Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar.  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

zonelor deficitare din punct de vedere al oportunităților de 

transport: 

- finanțarea, prin POIM35, cu prioritate a proiectelor mature 

de investiții pentru construirea/modernizarea rețelei rutiere 

TEN-T centrale și globale și a infrastructurii de transport 

care asigură conexiunea la rețeaua TEN-T, precum și 

pregătirea proiectelor pentru îndeplinirea obiectivelor 

MPGT. 

TEN-T - 200 km; 

- lungimea totală a drumurilor 

renovate sau modernizate, 

din care TEN-T - 2,56 km; 

FEDR (valori – țintă 2023) 

- lungimea drumurilor cu 

lucrări auxiliare - 5,74 km;  

- lungimea totală a drumurilor 

nou construite - 179 km (din 

care TEN-T – 179 km);  

- lungimea totală a drumurilor 

nou construite (conectarea 

nodurilor secundare și 

terțiare la rețeaua TEN-T) - 

130 km; 

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM.  

82.  Stimularea mobilității la nivel 

regional 

 

FEDR36 finanțează proiectele de investiții de la nivel 

regional și local pentru modernizarea sau reabilitarea rețelei 

de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau 

indirectă, cu rețeaua TEN-T, pentru construcția/ 

modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 

județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, 

precum și pentru creșterea siguranței rutiere, având ca 

obiectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale 

și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T. 

I/2016 IV/2023 - lungime drumuri județene 

reconstruite/ modernizate 

conectate la TEN-T (km); 

- lungime drumuri județene 

nou construite conectate la 

TEN-T (km). 

1.042,41 

mil. euro 

(FEDR + 

contribuție 

națională) 

MLPDA 

(AMPOR) 

83.  Dezvoltarea infrastructurii de 

metrou 

 

 

Implementarea proiectelor (noi și fazate), finanțate din FC37 

pentru: 

- dezvoltarea infrastructurii de metrou (construire/extindere 

linii de metrou): 

 proiect matur: M5 Secțiunea 1. Râul Doamnei - Eroilor 

2020;  

 proiecte noi: M6.1 Mai Otopeni, M4 Sud Gara de Nord 

- Gara Progresu, M5 Secțiunea 2 Eroilor - Piața 

Iancului; 

I/2016 IV/2023 - lungimea totală a liniilor de 

metrou, noi sau îmbunătățite 

– 9 km; 

- nr. trenuri achiziționate; 

- nr. stații noi / modernizate - 

41; 

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM; 

 640,80 

mil. Euro  

(FC + BS)  

 

MTIC 

MFE* 

                                                 
35 POIM, AP 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul: OS 1.1 – Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua TEN-T centrală; AP 2 Dezvoltarea unui 

sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient: OS 2.1 – Creșterea mobilității pe rețeaua TEN-T și O.S 2.2 – Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T 
36 POR, AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale 
37 POIM, AP 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul: OS 1.4 - Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București - Ilfov 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- achiziția de material rulant modern și modernizarea 

echipamentelor;  

- modernizarea stațiilor de metrou în funcțiune: 

 modernizare cale de rulare; 

 accesibilizarea stațiilor de metrou pentru persoane cu 

deficiențe de vedere; 

 reabilitarea stațiilor de metrou/ modernizarea 

instalațiilor de ventilație-rest de implementat; 

 integrarea sistemului de control acces; 

 reabilitarea sistemului de informare dinamica și 

semnalistică; 

- dezvoltarea infrastructurii informatice (realizarea  Centrului 

de Recuperare a Datelor în caz de dezastru);  

- pregătirea portofoliului de proiecte pentru îndeplinirea 

obiectivelor MPGT. (managementul de proiect; asistență 

pentru managementul proiectelor, supervizarea lucrărilor; 

informare și publicitate etc.). 

- documentații suport pentru 

elaborarea aplicației de 

finanțare (SF, analiză 

instituțională, analiză cost-

beneficiu, evaluarea 

impactului asupra mediului 

etc.) elaborate. 

84.  Dezvoltarea infrastructurii 

aeroportuare 

 

Finanțarea din FEDR38 a proiectelor (noi și fazate) ce vizează 

dezvoltarea infrastructurii aeroportuare prin:  

- construcția/ extinderea/ modernizarea terminalelor; 

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea pistelor, a căilor de 

rulare, a platformelor etc.;  

- dezvoltarea instalațiilor aferente infrastructurii aeroportuare 

(balizaj, sisteme iluminare etc.);  

- investiții care vizează siguranța și securitatea pentru 

infrastructura de transport aerian; 

- măsuri ce vizează protecția mediului sau atenuarea ori 

reducerea impactului negativ al infrastructurii aeroportuare 

asupra mediului; 

- sprijinirea beneficiarilor pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care 

vizează activități de natură non – economică în domeniul 

siguranței și securității, aferent perioadei 2014 – 2020. 

III/2016 IV/2023 - nr. aeroporturi modernizate: 

2; 

- nr.aerodromuri modernizate: 

1; 

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM; 

- documentații suport pentru 

elaborarea aplicației de 

finanțare (SF, analiză 

instituțională, analiză cost-

beneficiu, evaluarea 

impactului asupra mediului 

etc.) elaborate. 

41,13 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS)  

MTIC  

MFE* 

Implementarea proiectului major de investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 

Internațional Henri Coandă - București39: 

- desfășurarea lucrărilor premergătoare lucrărilor de 

construcție (studii de fezabilitate, documentații tehnico-

I/2019 IV/2024 - documente aprobate; 

- infrastructură construită:  

- realizarea unui nou 

terminal și a sistemului de 

căi de rulare și platforme 

4,778 mld. 

lei, din 

care: 

358,212 

mil. lei BS 

MTIC 

                                                 
38 POIM, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient: OS 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.   
39 Etapele II și III din Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti  
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

economice, exproprieri, avize/ acorduri/ autorizații; 

- realizarea lucrărilor pentru construirea unui nou terminal de 

pasageri și a infrastructurii aeroportuare asociată acestuia. 

necesar; 

- realizarea unei platforme 

multimodale cargo; 

- dezvoltarea 

infrastructurilor de transport 

terestru pentru asigurarea 

accesului în zona 

aeroportului; 

- realizarea unui parc 

tehnologic high tech pentru 

dezvoltarea activităților 

conexe transportului aerian. 

+ alte 

surse40   

 

85.  Dezvoltarea transportului 

naval și intermodal 

 

Finanțarea pentru beneficiari publici (din FC și FEDR)41 a 

proiectelor (noi și fazate, pre-identificate conform 

prioritizării din MPGT) având ca scop:  

- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și pe 

canalele navigabile, precum și în interiorul porturilor, 

inclusiv achiziția de echipamente și nave multifuncționale 

pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre; 

- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare; 

- modernizarea/ dezvoltarea terminalelor intermodale/ 

multimodale și modernizarea instalațiilor și echipamentelor 

de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la 

transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și fluvial 

și reducerea blocajelor în terminale; 

- sprijinirea beneficiarilor în pregătirea portofoliului de 

proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și 

a porturilor situate pe și în afara rețelei TEN-T, precum și 

dezvoltarea terminalelor intermodale/ multimodale, aferent 

perioadei 2014-2020. 

IV/2017 IV/2023 - lungimea totală a căilor 

navigabile interioare 

îmbunătățite sau nou-create 

– 30 km; 

- nr. porturi modernizate - 1; 

- nr. ecluze reabilitate - 4; 

- nr. porturi TEN-T  

modernizate – 7; 

- nr. porturi non TEN-T 

modernizate – 3; 

- mărfuri transportate pe căi 

navigabile interioare (mil. 

tone/ an) – 32,20 mil. 

tone/an; 

- nr. terminale intermodale 

modernizate/ construite - 4; 

- volum de mărfuri 

containerizate manipulate în 

unități de transport 

intermodal – 70.000 

TEU/an; 

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM; 

- documentații suport pentru 

elaborarea aplicației de 

391,14 mil. 

euro 

(FEDR + 

FC + BS) 

MTIC  

MFE* 

                                                 
40 Surse proprii, fonduri nerambursabile, credite bancare, forme legale de participare a capitalului privat, fonduri publice obținute în condițiile legii, alte surse legal constituite 
41 POIM, AP 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul: OS 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T central și AP 2 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient: OS 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.  
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

finanțare (SF, analiză 

instituțională, analiză cost-

beneficiu, evaluarea 

impactului asupra mediului 

etc.) elaborate. 

86.  Îmbunătățirea siguranței pe 

toate tipurile de transport și 

reducerea impactului 

transporturilor asupra 

mediului 

 

Implementarea (cu finanțare din FEDR)42 a proiectelor având 

ca scop: 

- îmbunătățirea siguranței traficului și securității 

transporturilor (mijloace de semnalizare orizontală și 

verticală, semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, 

stații de autobuze laterale, parcări, bariere de tip New 

Jersey, implementarea sistemelor inteligente de transport – 

ex. ERTMS, îmbunătățirea trecerilor la nivel rutier/ 

feroviar, perdele forestiere etc.); 

- protecția mediului (monitorizarea și elaborarea de studii 

referitoare la efectele asupra mediului ale activităților 

derulate în cadrul proiectelor de investiții, instalarea de 

panouri de protecție împotriva zgomotului, covoare 

asfaltice fonoabsorbante etc.); 

- sprijinirea beneficiarilor pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte de investiții, aferent perioadei 2014-2020. 

I/2018 IV/2023 - nr. secții de cale ferată 

echipate pentru o siguranță 

sporită – 41 puncte de 

secționare; 

- nr. sisteme de siguranță a 

navigației dunărene și 

maritime echipate pentru o 

eficacitate sporită – 2; 

- nr. centre pentru realizarea 

de teste de circulație 

feroviară modernizate – 1; 

- nr. unități de poliție echipate 

pentru misiuni de siguranță a 

traficului – 43; 

- nr. puncte negre rutiere 

eliminate – 150; 

- nr. treceri la nivel cu calea 

ferată semnalizate – 150; 

- scăderea nr. de decese 

înregistrate în urma 

accidentelor rutiere (nr. 

decese/1 mil. locuitori); 

- cereri de finanțate transmise 

spre analiză și aprobare la 

COM; 

- documentații suport pentru 

elaborarea aplicației de 

finanțare (SF, analiză 

instituțională, analiză cost-

beneficiu, evaluarea 

impactului asupra mediului 

etc.) elaborate. 

 

 

75,42 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS) 

MTIC  

MFE*  

                                                 
42 POIM, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient: OS 2.5 – Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor 

asupra mediului 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Transporturi: Consolidarea cadrului instituțional și îmbunătățirea cadrului legislativ pentru accelerarea investițiilor destinate dezvoltării unei infrastructuri de transport eficiente și 

sustenabile 

87.  Îmbunătățirea capacității de 

pregătire și implementare a 

proiectelor de infrastructură 

de transport 

(răspunde la RST 3) 

Implementarea, cu finanțare prin POAT, a Acordului de 

servicii de asistență tehnică pentru proiecte – PASSA 2020-

2023, semnat în decembrie 2019, prin care experții BEI vor 

continua să acorde sprijin MFE (AM POIM), MTIC (OIT) și 

beneficiarilor pentru implementarea POIM.  

Obiective: 

- sprijinirea pregătirii următoarei perioade de programare și 

implementarea lecțiilor învățate din perioadele de 

programare anterioare, astfel încât să se maximizeze 

absorbția fondurilor europene;  

- sprijinirea MFE pentru îndeplinirea condițiilor favorizante 

în domeniul transporturilor; 

- sprijinirea pregătirii portofoliului de proiecte astfel încât să 

fie reduse potențiale probleme în implementare;  

- consolidarea abilităților și a capacității de implementare a 

structurilor implicate în managementul programului 

operațional;  

- sprijinirea pregătirii sistemului de management și 

implementare pentru alte proiecte, ca de exemplu proiecte 

finanțate prin CEF sau, de la caz la caz, proiecte de 

infrastructură de importanță strategică. 

IV/2019 IV/2023 

pentru 

Acord 

PASSA /IV 

2022 pentru 

proiectele 

POAT 

2014-2020 

- nr. livrabile elaborate de 

experții PASSA aferente 

proiectelor POIM în sectorul 

transport; 

- nr. proiecte a căror evaluare/ 

contractare/ monitorizare a 

fost asigurată pentru sectorul 

transport; 

- nr. aplicații de finanțare 

pentru proiecte de 

infrastructură finanțate din 

POIM a căror dezvoltare a 

fost sprijinită din POAT. 

 

 

20 mil. 

euro 

(valoare 

acord)43, 

din care 

4,807 mil. 

euro pentru 

sectorul 

transport în 

perioada 

ianuarie 

2020-

decembrie 

2021  

 

 

MFE 

MTIC 

88.  Planificarea globală a 

transporturilor la nivel 

corespunzător44 

(răspunde la RST 3) 

Măsura constă în actualizarea Planului de investiții pentru 

Strategia de implementarea a Master Planului General de 

Transport al României până în 2030, acoperind toate 

modurile de transport (rutier, feroviar, metrou, naval, aerian). 

Măsura reprezintă condiția favorizantă pentru domeniul 

transporturilor care trebuie îndeplinită în contextul cadrului 

financiar 2021-2027. 

I/2019 IV/2020 - plan de investiții actualizat. 

 

 

 MTIC 

89.  Îmbunătățirea cadrului 

legislativ pentru accelerarea 

pregătirii și implementării 

proiectelor de infrastructură 

de transport 

 

Identificarea prevederilor legislative (ex. în materie de 

recepție a lucrărilor, exproprieri, autorizații de construire, în 

domeniul remediilor și căilor de atac cu privire la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică etc.) care determină 

blocaje/întârzieri în implementarea proiectelor și modificarea 

acestora (de către MTIC în domeniul de competență sau prin 

colaborare cu alte instituții din administrația publică centrală) 

pentru accelerarea pregătirii și implementării proiectelor de 

I/2020 IV/2020 - proiecte de acte normative 

elaborate; 

- acte normative aprobate. 

 MTIC 

                                                 
43 Finanțarea Acordului PASSA se va realiza din POAT 2014-2020 ( 10 mil. euro) și POAT 2021-2027 (10 mil. euro). 
44 Conform Memorandumului cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiției favorizante “Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor 

prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) și măsuri necesare îndeplinirii acesteia, aprobat în ședința de guvern din 14 mai 2019 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

infrastructură de transport de interes național: 

- actualizarea Normelor de aplicare a Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, 

județean și local, cu modificările și completările ulterioare 

(trim. IV/2020) în scopul simplificării emiterii 

autorizațiilor de construire a lucrărilor de infrastructură de 

transport de interes național. 

90.  Adoptarea Strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii 

feroviare 2021-2025 

Strategia a fost definită în conformitate cu cerințele 

Directivei 2012/34/UE și prezintă o abordare comprehensivă 

a necesităților de mentenanță, reînnoire și modernizare a 

infrastructurii feroviare, pe baza unei finanțări sustenabile. 

Strategia definește inclusiv măsurile specifice pentru 

creșterea competitivității serviciilor de transport feroviar, atât 

pe piața transporturilor de călători cât și pe piața 

transporturilor de marfă. Strategia este corelată cu MPGT și 

detaliază recomandările acestuia sub forma unui plan 

strategic sectorial. 

Etape 2020: 

- aprobarea strategiei conform Legii nr. 202/2016;  

- elaborarea și adoptarea planului multianual de finanțare a 

infrastructurii feroviare; 

- corelarea cu contractul de activitate și performanță al CFR 

SA, în vederea implementării. 

III/2018 IV/2020 - act normativ aprobat  MTIC 

91.  Aplicarea și monitorizarea 

executării contractelor de 

activitate/ performanță ale 

CNAIR și CFR SA 

 

Contractele de activitate/ performanță încheiate cu operatorii 

de infrastructură de transport rutier și feroviar stabilesc 

drepturile și obligațiile beneficiarilor de fonduri structurale 

cu privire la depunerea aplicațiilor de finanțare și a cererilor 

de rambursare, precum și la realizarea indicatorilor de 

performanță stabiliți în vederea unei dezvoltări sustenabile a 

infrastructurii de transport și atingerea indicatorilor de 

rezultat. MTIC monitorizează executarea de către CNAIR 

SA și CFR SA a contractelor  de activitate/ performanță.  

Etape 2020-2021: 

CNAIR SA 

- analizarea, la nivelul CNAIR, a stadiului proiectelor 

cuprinse în portofoliul asumat prin contractul de 

performanță, pentru identificarea unor decalaje și, implicit, 

a unor măsuri de accelerare a stadiului implementării 

(termen: trimestrial); 

- elaborarea rapoartelor anuale privind stadiul lucrărilor de 

investiții, întreținere și reparații a infrastructurii rutiere 

II/2017 IV/2025 - viteza tehnică permisă de 

infrastructura feroviară; 

- volumul lucrărilor de 

reînnoire a infrastructurii 

feroviare; 

- rata de indisponibilitate 

pentru performanță a 

infrastructurii feroviare; 

- cota modală a transportului 

feroviar pe piață 

transporturilor terestre;  

- indicele global de 

performanță; 

- gradul de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță. 

 

 MTIC 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

precum și gradul de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță (termen: trim. I/2021). 

CFR SA 

- elaborarea contractului de activitate și performanță al CFR 

SA pentru perioada 2021-2025, în baza prevederilor OMT 

1314/2017, în corelare cu prevederile strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii feroviare, pe baza planului 

multianual de finanțare a infrastructurii feroviare (termen: 

trim. IV/2020); 

- elaborarea planului de afaceri al CFR SA, pe baza 

prevederilor contractului și a planului multianual de 

finanțare (termen: trim. IV/2021); 

- evaluarea semestrială și anuală a realizării indicatorilor de 

performanță, pe baza rapoartelor CFR SA. 

92.  Susținerea reformei feroviare  

(răspunde la RST 3) 

Măsura vizează derularea activităților pentru implementarea 

coordonată și eficientă a obiectivelor de reformă feroviară 

prevăzute în MPGT. Pentru asigurarea unui transport 

feroviar durabil, activitatea ARF45 se concentrează pe 

restructurarea rețelei naționale de transport feroviar, 

redresarea transportului feroviar prin creșterea 

competitivității acestuia pe piața transporturilor terestre și 

dimensionarea acestuia în limita sustenabilității financiare. 

IV/2017 IV/2022   MTIC  

(ARF) 

1. Achiziția de material rulant 

Derularea proiectului major de achiziție material rulant se 

desfășoară împreună cu echipa de consultanță AECOM&MC 

Viena, selectată de BEI-PASSA în baza Acordului de 

implementare a proiectului nr.193/MN – 73/23.01.2018. 

Studiul de fezabilitate a fost primit de la BEI-PASSA în data 

de 28.05.2020 și înregistrat sub nr.1289, fiind înaintat la 

MTIC cu adresa nr.23/117/16.06.2020, pentru obținerea 

avizului CTE-MTIC. Conform acestui studiu achiziția de 

material rulant nou este împărțită pe mai multe loturi, în 

funcție de tipurile de material rulant necesar a fi 

achiziționate, după cum urmează: 

 Lot 1: Achiziție material rulant nou destinat transportului 

regional și suburban feroviar de călători (40 trenuri 

electrice regionale RE-R) și a serviciilor de mentenanță 

pentru o perioadă de 15 ani46:  

  - documentație aprobată;  

- licitație lansată; 

- contracte încheiate; 

- nr. unități material rulant 

achiziționate. 

Total 

estimat 

pentru RE-

R și RE-IR 

– 9.843 

mil. lei  

(FEDR + 

BS)  

 

din care,  

Estimat 

Lot RE-R: 

5.423 mil. 

euro 

Lot RE-IR 

4.420 mil. 

                                                 
45 OUG nr. 62/2016 privind înființarea ARF și HG nr. 98/2017 privind organizarea și funcţionarea ARF 
46 Conform anunțului de participare publicat în SEAP cu nr.CN1010410/03.04.2019 și în JOUE cu nr. JO/S66/154054/03.04.2019, având în vedere Nota de fundamentare nr.22/68/18.03.2019, pentru efectuarea cheltuielilor 

de la titlul 58,  poziția C, lit. e), aprobată de ordonatorul principal de credite în baza prevederilor art.43 din Legea 500/2002, actualizată. Documentația se întocmește de către echipa de consultanță AECOM&MC Viena. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- încheierea contractului de furnizare de material rulant 

(termen: trim. IV/2020); 

- încheierea contractului pentru finanțarea proiectului de 

achiziție de material rulant din FEDR (termen: trim. 

IV/2020). 

 Lot 2: Achiziția de rame electrice noi pentru servicii 

regional expres, interregionale și de coeziune teritorială 

(RE-IR) – achiziție și mentenanță: 

- aprobarea documentației de atribuire (termen: trim. 

I/2020); 

- lansarea licitației de achiziție publică (termen: trim. 

II/2020); 

- încheierea contractului de furnizare de material rulant 

(termen: trim. IV/2020). 

 Lot 3: Achiziția de rame non electrice bazate pe 

tehnologii noi, necesare pentru deservirea secțiilor de 

circulație neelectrificate; 

 Lot 4: Achiziția de material rulant necesar pentru 

deservirea secțiilor de circulație mixte (atât cu porțiuni de 

linii CF electrificate, cât și cu porțiuni de linii CF 

neelectrificate), cu "Tracțiune alternativă" (baterie 

electrică; pile de combustie pe bază de hidrogen; hibrizi 

dintre cele două opțiuni de mai sus, combinate cu 

tracțiune electrică). 

lei 

2. Achiziția serviciului de ticketing  

Asigurarea de servicii pentru implementarea unui sistem 

integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind 

serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de 

călători prezintă o importanță deosebită pentru gestionarea 

contractelor de servicii publice în baza indicatorilor tren-km 

și călători-km; analiza utilizării trenurilor și a fluxurilor de 

călători pentru stabilirea obligației de serviciu public (OSP) 

optimă; controlul strict asupra cheltuielilor de la bugetul de 

stat cu subvenția acordată operatorilor de transport feroviar 

public de călători pentru îndeplinirea OSP : 

- aprobarea efectuării cheltuielilor aferente proiectului din 

fondurile alocate prin POIM47; 

  - finanțare asigurată prin 

POIM; 

- serviciu de ticketing 

implementat. 

6,39748 

mil.lei 

 (FESI + 

BS) 

 

                                                 
47ARF a întocmit Caietul de sarcini nr. 02.1/180/03.10.2017, Raportul de consultarea pieței nr. 02.2/77/09.11.2017 și a transmis în SEAP documentația  nr. DF1033963. Datorită lipsei constante a sursei de finanțare în bugetul 

anual, pentru anii 2017, 2018 și 2019, prin Nota de fundamentare nr.20/570/13.06.2019, ARF a propus conducerii MTIC aprobarea efectuării cheltuielilor aferente acestui proiect  de la titlul 58,  poziția C, lit. e), având în 

vedere că achiziția serviciului de ticketing este pentru ARF o cheltuială eligibilă din POIM. Curtea de Conturi a României, în Raportul de Audit financiar și Procesul Verbal de Constatare, înregistrate la ARF sub 

nr.783/19.04.2019, a menționat ca abatere neimplementarea sistemului de ticketing. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- achiziția serviciului de ticketing.  

3. Achiziția serviciului ”Implementarea Modelului Național 

de Transport, prin actualizarea și detalierea acestuia pentru 

anul 2020, pentru transportul de călători pe calea ferată și 

definirea obligației de serviciu public de transport feroviar de 

călători”49: 

- aprobarea efectuării cheltuielilor aferente proiectului din 

fondurile alocate prin POIM; 

- achiziția serviciului. 

  - finanțare asigurată prin 

POIM; 

- serviciu de implementare a 

MNT contractat. 

Estimat 

3,5 mil. lei 

(FESI+BS) 

4. Îmbunătățirea funcționării ARF, prin organizarea 

concursurilor de recrutare de personal de specialitate 

(funcționari publici).  

  - concurs de recrutare 

organizat; 

- nr. persoane nou-angajate.  

 

Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor publice (ÎP) 

93.  Aplicarea OUG nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice 

aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

111/2016, cu modificările și 

completările ulterioare  

 

a) Elaborarea și publicarea Raportului Anual privind 

întreprinderile publice potrivit art. 58 alin. (4) din OUG 

nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

b) Monitorizarea întreprinderilor publice conform 

prevederilor OMFP nr. 1952/2018. 

Verificarea modului de respectare a prevederilor privind 

aplicarea guvernanței corporative și luarea măsurilor legale 

potrivit art. 59^1 alin. (5) din OUG. nr. 109/2011 și OMFP 

nr. 2460/2016. 

II/2020 IV/2020 

 

raport anual privind 

implementarea la ÎP a OUG 

nr. 109/2011 cu modificările 

și completările ulterioare, 

publicat pe site-ul MFP. 

 MFP 

împreună cu 

ministerele de 

resort care au 

atribuții de 

autoritate 

publică 

tutelară 

(MTIC, 

MEEMA, 

AAAS, 

MMAP, 

MLPDA etc.) 

94.   Selectarea managementului 

profesionist la ÎP în 

conformitate cu principiile 

guvernanței corporative 

 

Lansarea și derularea procedurilor de selecție a 

managementului profesionist pentru unele ÎP din subordinea 

MEEMA și MTIC: 

- derularea procedurilor de selecție în cazul 40 de ÎP aflate 

sub autoritatea MEEMA; 

- reluarea procesului de întărire a guvernanței corporative la 

Societatea Națională Radiocomunicații S.A. și  la 

Compania Națională Poșta Română S.A.; 

- continuarea procedurilor pentru selectarea managementului 

profesionist la ÎP aflate sub autoritatea MTIC50: 

contractarea serviciilor unor experți independenți pentru 

I/2017 IV/2021 - nr. de ÎP la care s-a introdus 

management profesionist; 

- contracte de servicii de 

asistență și recrutare 

membrii CA încheiate cu 

experți independenți; 

- nr. scrisori de așteptări 

aprobate și publicate pe 

paginile de internet ale 

MTIC și ÎP pentru care se 

realizează selecția 

150 mii lei 

(buget 

2020 

pentru 

servicii de 

asistență și 

recrutare 

membrii 

CA la ÎP 

aflate sub 

autoritatea 

MEEMA 

 

MTIC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
48 Conform Notă de fundamentare nr. 21/134/16.03.2020. 
49 Conform condiționalității de la punctul nr.6 din Avizul nr.2103/12.02.2020 emis de Consiliului Concurenței pentru aprobarea contractelor de servicii publice prin HG nr.146/2020, această achiziție este o urgență și o 

necesitate la nivelul ARF 
50 20 de ÎP stabilite în baza OMT nr. 348/20 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

derularea procedurilor de selecție a membrilor Consiliilor 

de Administrație (CA) din ÎP aflate sub autoritatea MTIC; 

elaborarea, aprobarea și publicarea scrisorilor de așteptări 

(documente obligatorii în cadrul procedurilor de selecție). 

membrilor CA. MTIC) 

95.   Continuarea procesului de 

restructurare/privatizare și 

eficientizare a activității ÎP 

din domeniul transporturilor 

Restructurarea/ eficientizarea activității TAROM prin: (1) 

elaborarea (cu consultantul PriceWaterhouse Cooper) și 

derularea unui program de restructurare pe perioada 2020-

202251; (2) reînnoirea flotei prin vânzarea către ATR52 a 9 

aeronave din flota actuală a Companiei Tarom și 

achiziționarea în leasing operațional  a 9 aeronave noi ATR 

72-600; (2) derularea proiectului pentru modernizarea 

sistemului aplicațiilor și produselor (SAP) și implementarea 

sistemului de contabilitate venituri și pasageri53; (3) 

restructurarea rețelei de rute în vederea eficientizării operării. 

I/2016 II/2023 - nr. pasageri îmbarcați; 

- nr. aeronave vândute/ 

achiziționate sau închiriate; 

- rute noi deschise; 

- sistem on-line implementat; 

- sisteme IT implementate; 

- servicii de mentenanță și 

suport; 

13 mil. 

$/an54 

(achiziție 

aeronave în 

leasing) 

13,05 mil. 

lei (sisteme 

IT) + 3 mil. 

lei/ an 
(estimat 

servicii de 

mentenanță) 

MTIC 

96.  Aprobarea proiectului de 

Lege privind administrarea și 

valorificarea participațiilor 

statului 

Se urmărește reglementarea coerentă și unitară pentru 

derularea de către toate instituțiile implicate în activități de 

administrare, restructurare, reorganizare și valorificare de 

acțiuni, la operatorii economici aflați sub autoritatea 

acestora, care să aibă finalitate în optimizarea acestor 

procese. În cadrul acestui proiect de Lege se vor include și 

aspectele privind consolidarea poziției statului în calitate de 

acționar la unele societăți. 

I/2018 IV/2020 - proiect de Lege aprobat de 

guvern. 

 MEEMA 

97.  Simplificarea legislatiei în 

domeniul resurselor minerale 

și societăților cu capital de 

stat 

Implementarea proiectului SIPOCA 388, cu finanțare din 

FSE, având ca scop adoptarea unei abordări moderne și 

inovatoare, axată pe facilitarea dezvoltării socio-economice a 

țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții și 

reglementări de calitate. 

III/2018 III/2020 - simplificarea legislației în 

domeniul resurselor 

minerale și societăților cu 

capital de stat 

2.94 mil. 

lei 

 

MEEMA 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ALTE MĂSURI GUVERNAMENTALE 

Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă   

98.  Implementarea proiectului 

România Durabilă – 

Dezvoltarea cadrului strategic 

și instituțional pentru 

implementarea SNDDR 2030 

În cadrul proiectului vor fi realizate activități variate de 

implementare a SNDDR, precum: 

- inventarierea politicilor care vizează dezvoltarea durabilă; 

- analiza decalajului înregistrat în legătură cu fiecare țintă 

pentru anul 2030; 

III/2019 III/2022 - nr. politici de dezvoltare 

durabilă identificate în 

inventar; 

- analiza stadiului țintelor de 

dezvoltare durabilă 

24,99 mil. 

lei 

 DDD 

                                                 
51 Implementarea programului de restructurare va demara după primirea ajutorului de salvare adoptat de Guvernul României prin OUG nr. 12/2020 și aprobat de către COM, care prevede un împrumut, în limita sumei de 

199,052 mil. lei, pe o perioada de 6 luni. De asemenea, în data de 23 aprilie 2020 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Acordarea unui ajutor de stat, SC “Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” 

S.A., respectiv SC Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de pandemie“, în baza art. 107 alin.(2) lit. b) din TFUE 
52 AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL G.I.E. 
53 Proiectul Migrarea SAP ERP ECC 6.0 la SAP S4HANA/ configurarea modului SAP BPC-Business Objects BI și configurarea și implementarea sistemului de contabilitate venituri și pasageri din cadrul TAROM. 
54 Pentru implementarea programului de modernizare a flotei (perioadă 2018 – 2023, necesar investiții de 280 mil. $) compania este în căutarea unei soluții financiare 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(Cod proiect SIPOCA 613) - elaborarea Planului de Acțiuni pentru implementarea 

SNDDR; 

- elaborarea Codului Român al Sustenabilității;  

- elaborarea standardului ocupațional expert în dezvoltare 

durabilă. 

efectuată; 

- plan de acțiuni adoptat; 

- cod al sustenabilității 

adoptat; 

- standard ocupațional 

adoptat. 

99.  Implementarea proiectului  

Corelarea planificării 

politicilor cu cadrul de 

finanţare pentru sprijinirea 

implementării obiectivelor de 

dezvoltare durabilă în 

România55 

Analiza implementării ODD din perspectivă bugetară.  

Sunt avute în vedere:  

- elaborarea unui raport de analiză privind mecanismul 

instituțional național de susținere a ODD; 

- derularea unei acțiuni de diseminare a rezultatelor 

raportului. 

IV/2019 IV/2020 - raport de analiză elaborat; 

- acțiune de diseminare a 

rezultatelor raportului 

derulată. 

58 mii lei DDD 

Creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene  

100.  Creșterea capacității de 

absorbție a fondurilor 

europene structurale și de 

investiții și îmbunătățirea 

administrării acestora 

 

Măsurile propuse vor conduce la atragerea FESI în perioada 

de programare 2014-2020, asigurarea transparenței în 

implementarea programelor și proiectelor europene, precum 

și la sprijinirea beneficiarilor de proiecte finanțate prin 

fonduri europene.  

a) monitorizarea implementării programelor FESI 2014-2020 

prin urmărirea lansărilor apelurilor de proiecte și accelerarea 

proceselor de contractare și plată, precum și revizuirea 

cadrului normativ și procedural (termen: trim. IV/2023);  

b) asigurarea unei transparențe totale în implementarea 

programelor și proiectelor europene prin punerea la 

dispoziție pe site-ul www.fonduri-ue.ro a tuturor 

informațiilor relevante privind gestionarea FESI 2014-2020 

și realizarea unei coordonări eficiente a informațiilor 

furnizate cu privire la programele europene56 (termen: trim. 

IV/2023);  

c) eficientizarea implementării FESI, prin măsuri de 

simplificare și prin digitalizarea și debirocratizarea 

comunicării cu beneficiarii de proiecte, precum și instruirea 

beneficiarilor pentru pregătirea și implementarea de proiecte, 

prin proiecte de asistență tehnică cofinanțate din FESI, 

inclusiv mecanismul de asistență tehnică din partea IFI57 

I/2015 IV/2023 a) - nr. de apeluri lansate; 

- nr. proiecte contractate; 

- cadru normativ și procedural 

revizuit; 

b) nr. ghiduri publicate pe site, 

în consultare și finale; 

c) - nr. măsuri simplificate 

implementate; 

- nr. proceduri revizuite cu 

elemente de digitalizare 

incluse;  

- nr. de beneficiari instruiți; 

d) - platformă digitală de 

comunicare și consultare 

funcțională; 

- nr. accesări platformă/nr. 

beneficiari care au accesat 

platforma digitală; 

e) nr. de IMM-uri sprijinite.  

a) Până la 

data de 19 

iunie 2020, 

au fost 

lansate 347 

apeluri de 

proiecte, 

bugetul 

total pentru 

aceste 

apeluri 

fiind de 

aprox. 27 

mld. euro, 

ceea ce 

reprezintă 

cca. 100% 

din 

alocarea 

totală 

disponibilă 

pentru 

a)–d) MFE 

e) MLPDA, 

MFE 

                                                 
55 Linking Policy Planning and Budgeting to Support the Implementation of the Sustainable development Goals (SDGs) 
56 Până la data de 19 iunie 2020, au fost publicate 352 ghiduri ale solicitantului (atât finale, cât şi aflate în consultare publică). Pe site-urile instituțiilor care gestionează FESI (POIM, POC, POAT, POCU, POR, POCA) sunt 

disponibile informaţii relevante privind atât ghidurile solicitantului aprobate, cât şi cele aflate în consultare publică.  
57 Până la sfârșitul lunii iunie 2020, au fost înregistrate 2.562 persoane instruite prin proiecte de asistență tehnică derulate de ANFP (1680 persoane), MMAP (370 persoane) și MAI (512 persoane) în domeniile: elaborării 

cererilor de finanțare, rapoartelor de progres si cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din POAT; conflictul de interese și incompatibilități;  prevenirea neregulilor și a fraudei; achiziții publice – noul pachet 
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(trim./an) 
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finalizare 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(termen: trim. IV/2023); 

d) finalizarea realizării unei platforme digitale de comunicare 

și consultare, precum și operaționalizarea acesteia (termen: 

trim. IV/2023);  

e) sprijinirea IMM-urilor prin utilizarea instrumentelor 

financiare și teritoriale (termen: trim. IV/202358). 

implement

a-rea 

acestor 

programe 

(POIM, 

POC, 

POAT, 

POCU, 

POR, 

POCA). 

Până la 

data de 19 

iunie 2020, 

au fost 

contractate 

8210 

proiecte în 

valoare 

totală 

eligibilă de 

aprox. 31,8 

mld. euro. 

101.  Realizarea unor măsuri în 

pregătirea accesării 

fondurilor europene din 

viitorul cadru financiar 

multianual, în special a celor 

destinate politicii de coeziune 

Măsurile vor genera atragerea de fonduri europene în 

perioada de programare 2021-2027, asigurarea transparenței 

în implementarea programelor și proiectelor europene, dar și 

sprijinirea beneficiarilor de proiecte cu scopul de a reduce 

disparitățile regionale și de a sprijini crearea de locuri de 

muncă și creșterea economică.  

a) crearea cadrului legal pentru pentru pregătirea 

portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 

prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 

(realizat); 

b) pregătirea de proiecte pentru perioada de programare  

2021-2027, inclusiv implementarea unor măsuri pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte de către AM POAT prin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) IV/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) IV/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) - nr. proiecte depuse pentru 

finanțarea din POIM și POAT 

pentru pregătirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 63,63 

mil euro 

FEDR 

MFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPOAT, 

AM POIM și 

actori 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
legislativ/noul sistem de verificare; aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat; managementul de proiect, accesarea fondurilor europene, elaborarea de studii de fezabilitate, precum și previzionarea costurilor de 

sustenabilitate; management financiar, gestionarea resurselor, control intern al implementării, negociere în domeniu specific implementării și accesării de proiecte, managementul riscurilor, managementul proceselor și 

fluxurilor, managementul serviciilor IT și al securității. 
58 Termen pentru investițiile care vor fi finalizate prin instrumentele financiare finanțate în cadrul POR.  
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(trim./an) 
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Instituție 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

acordarea de sprijin în vederea asigurării capacității la nivel 

regional/local59 în procesul de pregătire a documentațiilor 

tehnico-economice pentru proiectele aferente perioadei de 

programare 2021-2027 în domenii precum specializare 

inteligentă, regenerare urbană, mobilitate urbană, 

infrastructură rutieră de interes județean, infrastructura și 

serviciile publice de turism (inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic), centre de agreement/baze 

turistice (tabere școlare), precum și în domeniul sănătății și 

cel al infrastructurii educaționale. 

 portofoliului; 

- indicator_6S36 „Număr de 

proiecte pregătite în vederea 

dezvoltării portofoliilor de 

proiecte aferente perioadei de 

programare 2021-2027”. 

implicați în 

proces 

Continuarea procesului de descentralizare 

102.  Continuarea procesului de 

descentralizare  

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea va conduce la consolidarea capacității 

administrative și a autonomiei autorităților administrației 

publice locale. 

Etape 2020-2021: 

- promovarea pe circuitul de avizare interministerială a 

proiectului de HG privind organizarea și funcționarea 

Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare și 

a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor 

(termen: trim. III/2020); 

- implementarea măsurilor din planul de acțiuni aferent 

Strategiei Generale de Descentralizare/SGD (termen: trim. 

IV/2021); 

- elaborarea de rapoarte de monitorizare semestriale a 

implementării SGD (termen: trim. II/2020, trim. IV/2020; 

trim. II/2021, trim. IV/2021). 

I/2015 IV/2021 

 

- măsuri SGD implementate; 

- HG adoptat; 

- rapoarte de  monitorizare 

semestriale elaborate. 

 MLPDA 

și ministerele 

implicate în 

proces  

103.  Promovarea de propuneri de 

standarde aferente serviciilor 

publice descentralizate pentru 

anumite domenii 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

 

Acțiunea urmărește îmbunătățirea calității serviciilor publice 

din perspectiva respectării aplicării, de către autoritățle 

administrației publice locale, a unor standarde de calitate și 

de cost în furnizarea lor.  

Procesul de elaborare a proiectelor de HG referitoare la 

aprobarea standardelor de calitate aferente serviciilor publice 

descentralizate pentru domeniile selecționate ca rezultat al 

implementării proiectului Consolidarea cadrului pentru 

creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării 

la nivel local60 este coordonat de MLPDA.  

Etapă 2020: 

- promovarea, prin acte normative (HG) elaborate de către 

ministerele responsabile, de propuneri de standarde de 

I/2016 IV/2020 

 

- propuneri standarde de 

calitate/cost aprobate prin 

HG. 

 MLPDA 

și ministerele 

implicate în 

proces 

                                                 
59 Prin POAT se va asigura sprijinul necesar Agențiilor pentru Dezvoltare Regională în îndeplinirea atribuțiilor de autoritate de management pentru programele regionale 2021-2027. 
60 SIPOCA 9, co-finanțat din FSE, prin POCA 
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calitate și de cost aferente serviciilor publice descentralizate 

pentru domeniile: sănătate, educație preuniversitară, 

servicii comunitare de utilități publice; ordine, siguranță 

publică și evidența persoanelor; asistență socială; cultură, 

tineret și sport; administrarea domeniului public și privat 

al UAT (termen: trim. IV/2020). 

Planificarea strategică și prioritizarea politicilor guvernamentale  

104.  Implementarea Planului 

Anual de Lucru al Guvernului 

pentru 2020 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG), ca  

instrument de sistematizare și planificare, include un 

calendar al proiectelor de documente de politici publice și al 

proiectelor de acte normative, cu impact asupra economiei, 

bugetului general consolidat, necesitând aprobarea 

guvernului. Coordonarea elaborării PALG revine unui 

comitet interministerial condus de șeful SGG, monitorizarea 

implementării sale fiind asigurată de Direcția Coordonare 

Politici și Priorități (SGG). 

Etape 2020 - 2021: 

- actualizarea PALG prin introducerea de noi propuneri de 

acte normative avute în vedere spre a fi supuse aprobării 

Guvernului pentru semestrul II/2020  (termen: trim. 

II/2020); 

- realizarea de informări periodice asupra evoluției 

implementării PALG (termen: trim. IV/2020);  

- elaborarea Raportului anual de evaluare privind 

implementarea PALG 2020 (termen: trim. I/2021). 

II/2020 I/2021 - PALG actualizat; 

- informări periodice 

întocmite; 

- raport anual de evaluare 

elaborat. 

 SGG 

105.  Consolidarea funcției de 

management strategic la 

nivelul SGG  

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Proiectul Consolidarea funcțiilor de management strategic la 

nivelul SGG (POCA, trim. IV/2019–IV/2022) vizează 

optimizarea procesului decizional, creșterea calității 

politicilor publice și dezvoltarea de sisteme și instrumente de 

management strategic.  

Etape 2020 - 2022: 

- întocmirea unui inventar al strategiilor naționale cu termen 

de finalizare 2020, precum și a unei previziuni pentru 

elaborarea strategiilor în perioada 2020-2022  (termen: 

trim. II/2020); 

- supunerea, spre aprobare, a proiectului de HG privind 

metodologia de elaborare, implementare și monitorizare a 

strategiilor guvernamentale la nivel național (termen: trim. 

IV/2020); 

- realizarea unei analize a capacității de management 

strategic și a potențialului instituțiilor de a  înțelege și 

produce schimbarea (termen: trim. IV/2020); 

IV/2019 IV/2022 - inventar strategii întocmit; 

- proiect HG supus aprobării; 

- analiza capacității de 

management elaborată; 

- set de criterii stabilit; 

- echipă operativă de sprijin 

dezvoltată și pregătită. 

10 mil. lei SGG 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

51 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- elaborarea unui set de criterii care să stea la baza selectării 

instituțiilor și strategiilor care vor face obiectul intervenției 

în cadrul proiectului (termen: trim. I/2021); 

- dezvoltarea și pregătirea unei echipe operative de sprijin de 

la nivelul SGG (termen: trim. II/2022). 

106.  Implementarea celui de-al 

doilea proiect privind 

extinderea sistemului de 

planificare strategică61 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Acțiunea urmează a fi realizată  printr-un proiect finanțat din 

FSE, în cadrul POCA (durată de implementare: 2019 - 2022). 

Acesta vizează, în principal, îmbunătățirea procesului 

decizional și a calității cheltuielilor publice. Proiectul 

beneficiază de asistența tehnică a BM, în cadrul său urmând 

a fi elaborate 6 Planuri Strategice Instituționale (PSI). 

Etape 2020 - 2022: 

- elaborarea de PSI în fiecare din cele 6 instituții publice care 

nu au întocmite astfel de planuri (termen: trim. IV/2020);  

- formarea personalului din ministerele de resort în domeniul 

planificării strategice și în utilizarea aplicației IT de 

monitorizare a PSI (termen: trim. IV/2020); 

- extinderea sistemului de monitorizare (crearea la nivelul 

ministerelor de instanțe ale aplicației IT și conectarea la 

dashboard-ul SGG (termen: trim. I/2021); 

- actualizarea PSI pentru fiecare din cele 6 instituții publice 

(termen: trim. I/2022). 

IV/2019 II/2022 - nr. PSI elaborate/actualizate; 

- nr. persoane instruite; 

- sistem monitorizare extins. 

14,661 mil. 

lei 

(bugetul 

total al 

proiectului) 

SGG 

Consolidarea culturii transparenței și a guvernării participative 

107.  Consolidarea și 

uniformizarea implementării 

politicii în domeniul 

transparenței decizionale  

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Domeniul transparenței decizionale este reglementat prin 

Legea nr. 52/2003, al cărei scop este de a spori gradul de 

responsabilitate a administrației față de cetățean, participarea 

activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și 

elaborare a actelor normative. Platforma E-Consultare 

vizează optimizarea procesului de consultare publică, având 

drept finalitate eficientizarea și uniformizarea aplicării 

prevederilor Legii nr. 52/2003. 

Etape 2020-2021: 

- monitorizarea  și evaluarea aplicării Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică 

(termen: anual); 

- elaborarea sintezelor și recomandărilor  privind rapoartele 

anuale referitoare la implementarea de către administrația 

publică  a Legii nr. 52/2003 (termen: anual); 

- sprijin pentru creșterea capacității autorităților și 

instituțiilor publice de a aplica  prevederile legislației 

II/2020 

 

IV/2021 - nr. rapoarte întocmite și 

publicate pe site-urile 

autorităților publice; 

- nr. recomandări 

implementate; 

- rețea specialiști creată; 

- nr. proiecte puse în 

consultare prin platforma E-

consultare; 

- funcționalități platformă 

extinse. 

 SGG 

                                                 
61 Domenii vizate:  justiția, energia, cultura, comunicațiile și societatea informațională, turismul etc. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

referitoare la transparența decizională (termen: semestrial); 

- administrarea și extinderea funcționalităților platformei e-

consultare.gov.ro (termen: trim. IV/2021). 

108.  Consolidarea și 

uniformizarea implementării 

politicii în domeniul liberului 

acces la informațiile de 

interes public 

(acțiunea răspunde la RST 4)  

Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) se 

numără printre componentele acestei măsuri, având ca 

obiectiv crearea cadrului în care grupurile specializate din 

societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să 

convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică 

sau să modifice o politică publică, iar decidenții să confirme 

întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și 

minime reguli de etică în elaborarea politicilor. Transparența 

actului decizional presupune implicarea întregii societăți în 

acest proces. 

Etape 2020-2021: 

- monitorizarea și evaluarea aplicării de către autorități a 

dispozițiilor legale privind aplicarea legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public 

(termen: anual); 

- elaborarea sintezelor și recomandărilor privind rapoartele 

anuale referitoare la implementarea de către administrația 

publică a  legii nr. 544/2001 cu privire la liberul  acces la 

informațiile de interes public (termen: trim. anual); 

- sprijin în scopul creșterii capacității autorităților și 

instituțiilor publice de a aplica prevederile legislației 

privind liberul acces la informațiile de interes public 

(termen: semestrial); 

- administrarea platformei online RUTI (termen: permanent). 

II/2020 

 

IV/2021 - nr. informații de interes 

public afișate pe site-urile 

autorităților publice; 

- nr. recomandări 

implementate; 

- nr. decidenți și grupuri 

specializate înscrise în 

RUTI. 

 SGG 

109.  Coordonarea procesului de 

elaborare, implementare, 

monitorizare a 

angajamentelor din Planul 

Național de Acțiune al 

Parteneriatului pentru o 

Guvernare Deschisă 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Conform standardelor internaționale ale Parteneriatului 

pentru o Guvernare Deschisă (PGD), angajamentele asumate 

în Planurile Naționale de Acțiune trebuie elaborate și 

dezvoltate de administrația publică împreuna cu societatea 

civilă (ONG-uri, mediul privat, mediul academic, cetățeni).  

Etape 2020-2021: 

- asigurarea secretariatului Parteneriatului pentru o 

Guvernare Deschisă /PGD (termen: permanent); 

- re-operaționalizarea Comitetului Național de Coordonare a 

PGD România (termen: trim. IV/2020);  

- elaborarea Planului Național de Acțiune 2020-2022, în 

parteneriat cu instituțiile ce intenționează să-și asume 

angajamente (termen: trim. IV/2020); 

- organizarea Săptămânii Guvernării Deschise 2020-2021 

(termen: anual); 

II/2020 IV/2021 - comitet operațional; 

- plan național elaborat;  

- nr. evenimente organizate; 

- raport monitorizare întocmit. 

 

 SGG 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- monitorizarea periodică a realizării angajamentelor asumate 

de autorități/instituții prin Planul Național de Acțiune și 

elaborarea raportului aferent (termen: anual, de la data 

intrării în vigoare a PNA 2020-2022).  

110.  Dezvoltarea capacității de 

identificare și coordonare a 

strategiilor guvernamentale 

privind formele asociative și 

creșterea capacității societății 

civile de a contribui la 

elaborarea politicilor publice 
(acțiunea răspunde la RST 4) 

Măsura vizează sprijinirea comunităților de expertiză și 

implicarea acestora în elaborarea deciziilor publice. 

Platforma CONECT reprezintă instrumentul prin care SGG 

încurajează dezvoltarea ONG-urilor, participarea publică, 

preluarea expertizei de la nivelul societății civile, 

consolidând astfel colaborarea administrație publică - 

sectorul neguvernamental.  

Etape: 

- realizarea cadrului de dialog dintre SGG și mediul asociativ 

(termen: trim. permanent); 

- administrarea platformei CONECT–Catalogul  

organizațiilor neguvernamentale (termen: permanent); 

- administrarea Registrului asociațiilor, fundațiilor și 

federațiilor luate în evidența SGG (termen: permanent); 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanții societății civile,   

preluarea propunerilor de politici publice, crearea unor 

grupuri de lucru interministeriale, întâlniri cu reprezentanții 

autorităților centrale și locale pentru relația cu structurile 

asociative (termen: permanent). 

II/2020 IV/2020 - nr. organizații/autorități 

înscrise în platforma 

CONECT; 

- nr. organizații înscrise în 

Registrul asociațiilor, 

fundațiilor și federațiilor din 

evidența SGG; 

- nr. recomandări primite în 

urma consultării publice; 

- nr. întâlniri/evenimente. 

 

 SGG 

Dialogul social 

111.  Amendarea legislației în 

domeniul dialogului social în 

vederea ameliorării 

funcționării dialogului social 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

- Acordarea de asistenţă tehnică Parlamentului în revizuirea 

legii dialogului social (Plx 715/2018) aflată în procedură 

parlamentară, la Camera Deputaților (for decizional);  

- Analiză și consultări interne în cadrul MMPS și cu 

partenerii sociali și acordarea de sprijin în vederea 

revizuirii sectoarelor de activitate în care se negociază 

colectiv și pentru elaborarea sau revizuirea corelată a 

reglementării în materie (abrogarea HG nr. 1260/2011 

privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 

62/2011 și adoptarea noului HG). 

2018 2020 

 

- raport consultare parteneri 

sociali realizat/ obținerea 

acordului acestora privind 

stabilirea sectoarelor de 

negociere colectivă;  

- elaborarea proiectului de 

HG privind stabilirea 

sectoarelor de activitate în 

care se  negociază colectiv. 

 MMPS 

 

112.  Susținerea și promovarea 

dialogului social bipartit 

autonom care stă la baza 

dialogului tripartit și a 

negocierii colective voluntare 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

- Consolidarea asistenței (date, informații, analize, studii, 

ghiduri de bună practică, măsuri legislative) acordate 

pentru susținerea proceselor de dialog social, a capacității 

de participare a organizațiilor partenerilor sociali și a 

comitetelor sectoriale de dialog social, constituite ca 

structuri autonome bipartite, care pot juca un rol important 

în identificarea necesarului de forță de muncă, a nevoilor 

de competențe și de formare, precum și în facilitarea 

anual - publicarea transparentă a 

datelor pe site-ul MMPS/ 

instituțiilor publice, 

diseminare pe platforme de 

informare, publicare pe 

platforma dialogului social a 

rapoartelor de coordonare;   

- situaţia integrării comitetelor 

 MMPS 

INS 

Ministere și 

autorități 

ANC 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

dialogului și a negocierii colective la nivel de sector de 

activitate; 

- Îmbunătățirea coordonării etapelor procesului obligatoriu 

de consultare tripartită și monitorizarea reprezentativității 

partenerilor sociali; 

- Consolidarea relației de cooperare cu Consiliul Economic 

și Social, ca structură de dialog a societății civile în sens 

extins (sindicate – patronate - ONG-uri), cu rol consultativ 

pe lângă Guvernul României și Parlament. 

sectoriale în strategiile de 

formare și de ocupare; 

- raport de monitorizare teste 

IMM şi a propunerilor 

argumentate din consultările 

tripartite;   

- nr. contracte colective de 

muncă înregistrate; 

- nr. conflicte colective 

înregistrate;  

- situaţie avize CES pe 

inițiative legislative; 

- situaţie cooperare cu CES. 

 

 

 

 

113.  Diversificarea temelor de 

consultare în comisiile de 

dialog social de la nivel 

central și local și în cadrul 

Consiliului Național Tripartit 

pentru Dialog Social 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

- Acordarea de asistență tehnică, la cerere sau prin 

recomandări directe, instituțiilor la nivelul cărora se 

constituie și funcționează comisii de dialog social; 

- Impulsionarea consultărilor în cadrul comisiilor de dialog 

social (întrunite lunar), pe toate temele de interes în 

vederea implicării partenerilor sociali în evaluarea și 

identificarea nevoilor de acțiune comună, a politicilor cu 

impact direct sau indirect asupra pieței muncii și a 

măsurilor implementate; 

- Impulsionarea dialogului în Consiliul Național Tripartit pe 

teme şi priorităţi europene, asumate în contextul 

Semestrului European sau a altor angajamente cu impact 

asupra reformelor, strategiilor şi politicilor naţionale. 

trimestrial - Raport activitate CDS şi 

monitorizarea  participării 

partenerilor sociali;    

- publicarea transparentă a 

datelor şi informaţiilor 

suport pe platforma de 

dialog social;  

- situaţia integrării 

partenerilor sociali în cadrul 

strategiilor, programelor și 

în planurile de dezvoltare; 

- nr. ședințe CNT și situaţia 

consultărilor şi a temele de 

consultare.  

 MMPS 

(coord.) 

ministere 

AJOFM, IM 

 

Stabilirea unui regim juridic-cadru unitar pentru administrația publică centrală și locală 

114.  Elaborarea Codului de 

Procedură Administrativă 

(acțiunea răspunde la RST 4)  

  

 

Prin Codul de Procedură Administrativă se are în vedere 

sistematizarea soluțiilor legale disparate din legislația 

actuală, precum și reglementarea unor situații juridice noi, 

semnalate de practica administrativă. Acțiunea va fi realizată 

prin proiectul Instrumente de sistematizare a legislației, de 

monitorizare și de evaluare în administrația publică 

(SIPOCA 59).  

Etape 2020-2021: 

- identificarea domeniilor de politică publică/servicii publice 

pentru care vor fi analizate principalele acte și contracte 

administrative din cadrul analizei legislației (termen: trim. 

IV/2020);  

- definitivarea metodologiei de lucru  pentru procesul de 

analiză a legislației privind principalele acte și contracte 

II/2017 III/2021 

 

- nr. domenii de politică 

publică/servicii publice 

identificate;  

- metodologie de lucru 

definitivată; 

- analiză comparativă 

elaborată; 

- raport/sinteză privind analiza 

actelor, operațiunilor și 

contractelor administrative 

din perspectivă legislativă, 

doctrinară și practică 

elaborat; 

- proiect de Cod realizat 

aprox. 8,3 

mil. lei 

(valoarea 

totală 

eligibilă a 

proiectului 

SIPOCA 

59) 

 

MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

administrative, doctrina și experiența altor state în materia 

dreptului administrativ și a procedurii administrative 

(termen: trim. IV/2020); 

- elaborarea unei prime forme a analizei comparative privind 

doctrina și experiența în materia dreptului administrativ și a 

procedurii administrative din RO și din alte state europene 

(termen: trim. IV/2020); 

- elaborarea formei finale a analizei comparative privind 

doctrina și experiența în materia dreptului administrativ și a 

procedurii administrative din RO și din alte state europene 

(termen: trim. I/2021); 

- întocmirea unui raport/sinteză privind analiza actelor, 

operaţiunilor și contractelor administrative din perspectivă 

legislativă, doctrinară și practică (termen: trim. II/2021); 

- elaborarea versiunii tehnice a proiectului de Cod (termen: 

trim. III/2021). 

(versiune tehnică). 

115.  Elaborarea unei metodologii 

de evaluare a impactului 

implementării sistemelor și 

instrumentelor de 

management al calității în 

administrația publică 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Măsura este pusă în aplicare tot prin proiectul Instrumente de 

sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în 

administrația publică62 și vizează evaluarea impactului 

punerii în aplicare a Planului de acțiuni pentru 

implementarea etapizată a managementului calității în 

autoritățile și instituțiile publice, din perspectiva 

îmbunătățirii modului de îndeplinire a activităților și de 

prestare a serviciilor de către instituțiile publice, în urma 

utilizării sistemelor de management al calității. 

Pe baza metodologiei va fi elaborat primul raport de evaluare 

a impactului implementării sistemelor și instrumentelor de 

management al calității în administrație.  

Etape 2020: 

- realizarea unei analize preliminare pentru identificarea  și 

dezvoltarea setului de indicatori relevanți și a tipurilor de 

date ce vor fi colectate pentru măsurarea impactului 

implementării măsurilor privind managementul calității    

(termen: trim. III/2020); 

- elaborarea metodologiei de evaluare a impactului și 

colectare de informații (termen: trim. III/2020); 

- elaborarea raportului de evaluare a impactului Planului de 

acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului 

calității în autoritățile și instituțiile publice (termen: trim. 

II/2016 IV/2020 - analiză preliminară realizată; 

- metodologie evaluare impact 

elaborată; 

- raport de evaluare a 

impactului întocmit. 

aprox. 8,3 

mil lei 

(valoare 

totală 

eligibilă 

proiect 

SIPOCA 

59) 

MLPDA 

                                                 
62 Durată proiect POCA prelungită la 36 luni (aprilie 2018–aprilie 2021), ca urmare a întârzierilor în derularea achizițiilor publice; beneficiar MLPDA; obiectiv general: creșterea calității activităților și proceselor derulate de 

autoritățile administrației publice, precum și a actelor administrative emise de către acestea. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

IV/2020). 

116.  Adoptarea Codului finanțelor 

publice locale 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Se are în vedere sistematizarea, concentrarea și asanarea 

normelor juridice specifice acestui domeniu. 

Etape 2020: 

- reluarea procesului de consultare cu structurile asociative 

ale administrației publice locale (termen: trim. II/2020); 

- actualizarea formei documentului elaborat în anul 2018 

(termen: trim. IV/2020); 

- introducerea proiectului de cod în ședință de guvern 

(termen: trim. IV/2020). 

I/2017 IV/2020 - proces consultare derulat; 

- proiect de cod elaborat și 

introdus în primă lectură la 

guvern. 

 MLPDA 

Îmbunătățirea managementului resurselor umane din administrația publică 

117.  Dezvoltarea unui sistem de 

management unitar al 

resurselor umane din 

administrație 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea are la bază un proiect cofinanțat din FSE, cu 

asistența tehnică a BM (beneficiar: SGG; parteneri: ANFP și 

MMPS). Printre obiectivele acestuia se regăsesc: 

implementarea unor politici publice predictibile și 

sustenabile, care să identifice soluții pentru o gestiune 

standardizată a diferitelor categorii de resurse umane, 

limitarea abordării discreționare a proceselor decizionale, 

îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării 

personalului din administrație. 

Etape 2020: 

- stabilirea versiunii finale a cadrelor de competențe pentru 

administrația publică, funcții generale și specifice (termen: 

trim. III/2020); 

- proiectarea unui sistem IT, la nivelul ANFP, pentru 

evidența performanței și motivației personalului din 

administrația publică (termen: trim. IV/2020); 

- operaționalizarea Consiliului Național pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane (termen: trim. IV/2020). 

II/2018 IV/2020 - cadre de competențe 

finalizate; 

- sistem IT proiectat; 

- Consiliu operațional.  

36,67 mil. 

lei 

(buget total 

proiect)  

 

SGG 

 

118.  Stabilirea cadrului normativ 

primar pentru crearea și 

administrarea Sistemului 

electronic național de evidență 

a ocupării în administrația 

publică 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

 

Potrivit OUG privind Codul administrativ, cu modificările 

şicompletările ulterioare, ANFP va administra Sistemul 

electronic național de evidență a ocupării în sectorul public 

și va realiza evidența personalului plătit din fonduri publice. 

Acest sistem va opera cu informații colectate din baza de 

date organizată la nivelul Inspecției Muncii (IM), cu date 

colectate direct de la autorități și instituții publice și, după 

caz, cu date colectate de la alte persoane juridice în cadrul 

cărora își desfășoară activitatea categoriile de personal 

prevăzute în legislația cadru privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

Etape 2020: 

- finalizarea studiului referitor la necesarul de date comune 

III/2018 IV/2020 

 

- studiu finalizat; 

- proiect HG elaborat și supus 

aprobării Guvernului. 

 ANFP 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

privind personalul din administrație (termen: trim. 

III/2020); 

- elaborarea și supunerea spre aprobare a proiectului de HG 

privind întocmirea, actualizarea și administrarea Sistemului 

electronic național de evidență a ocupării în sectorul 

public, precum și detalierea operațiunilor necesare 

completării bazei de date63 (termen: trim. IV/2020). 

119.  Reevaluarea modalității de 

recrutare a funcționarilor 

publici (concurs național) 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea va fi implementată cu asistență tehnică din partea 

BM, prin proiectul SIPOCA 13664, al cărui scop este de a 

dezvolta sistemul de management strategic integrat al 

resurselor umane, astfel încât acestea să poată asigura 

suportul necesar unei administrații publice moderne, 

performante, inclusive și inovative.  

Etape 2020: 

- supunerea spre consultare (societății civile, mediului 

academic), respectiv avizare în CNCISCAP, a formei 

revizuite a modelului de cadre de competenţe (termen: 

trim. III/2020); 

- elaborarea proiectului de HG privind conținutul, 

competența și procedura de elaborare și avizare a cadrelor 

de competență (termen: trim. IV/2020);  

- elaborarea proiectului de HG privind aprobarea normelor 

de organizare şi desfăşurare a proiectului-pilot de 

organizare a concursului de ocupare a unor funcțiipublice 

vacante (termen: trim. IV/2020). 

II/2018 

 

IV/2020 

 

- model cadru de competențe 

supus procedurii de 

consultare și, ulterior, de 

avizare;  

- proiecte HG elaborate. 

36,67 mil. 

lei 

(buget total 

proiect)  

ANFP 

120.  Revizuirea și completarea 

cadrului normativ privind 

consilierul de etică 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Prin această măsură se are în vedere consolidarea statutului și 

mandatului specific consilierului de etică. Anumite prevederi 

privind conduita profesională și consilierul de etică din 

Legea nr. 7/2004, precum și unele reglementări noi au fost 

integrate în Codul administrativ, adoptat în şedinţa de guvern 

din 25 iunie 2019. 

Etapă 2020: 

- finalizarea proiectului de HG privind procedura de 

desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a 

activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale funcționarului public desemnat 

consilier de etică, precum şi pentru aprobarea modalității 

de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul 

asigurării implementării, monitorizării şi controlului 

III/2019 

 

IV/2020 

 

- proiect HG elaborat.  ANFP 

                                                 
63 Se stabilesc prin HG, la propunerea ministerului de resort. 
64 Durată: 2017 - ianuarie 2021; proiect cofinanțat din FSE, prin POCA - Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică; beneficiar: SGG; parteneri: ANFP și MMJS. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

respectării principiilor şi normelor privind conduita 

funcţionarilor publici (termen: trim. IV65/2020). 

121.  Completarea dispozițiilor 

legale privind delimitarea/ 

stabilirea rolului ANFP 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

 

Acțiunea (prevăzută în SDFP 2016-2020) vizează 

clarificarea rolului și mandatului ANFP, consolidarea 

capacității sale administrative, astfel încât să furnizeze un 

management de calitate al funcției publice în concordanță cu 

nevoile administrației, reflectat în OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, act normativ prin care a fost abrogată parţial 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Etapă 2020: 

- elaborarea legislaţiei secundare în domeniul funcţiei 

publice în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ (termen: trim. IV/2020). 

III/2019 IV/2020 - legislație secundară 

elaborată, conform 

termenelor stabilite prin 

OUG nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 ANFP 

122.  Continuarea monitorizării 

respectării normelor de 

conduită de către funcționarii 

publici și a implementării 

procedurilor disciplinare  
(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe baza rapoartelor 

transmise de consilierii de etică, ANFP elaborează rapoarte 

anuale privind monitorizarea implementării principiilor și 

standardelor de conduită, precum și a procedurilor 

disciplinare în cadrul autorităţilor și instituțiilor publice. 

Etape 2020: 

- centralizarea raportărilor realizate de consilierii de etică din 

cadrul instituțiilor administrației publice pentru anul 2019, 

transmise pe platforma informatică gestionată de ANFP; 

- elaborarea Raportului privind monitorizarea implementării 

principiilor şi standardelor de conduită, precum şi a 

procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice pentru anul 2019. 

I/2020 IV/2020 - rapoarte centralizate; 

- raport anual elaborat și 

publicat pe site. 

 ANFP 

123.  Evaluarea nevoilor și 

cerințelor de formare pentru 

autoritățile și instituțiile 

publice din administrația 

publică centrală și locală 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Activitate permanentă a ANFP, care urmărește identificarea 

nevoilor de formare în acord cu planurile anuale de 

perfecționare întocmite de către actorii instituționali. 

Etape 2020: 

- centralizarea planurilor anuale de perfecționare 

profesională a funcționarilor publici transmise de către 

autoritățile și instituțiile publice (termen: trim. III/2020); 

- elaborarea raportului anual privind formarea/ 

perfecționarea profesională a funcționarilor publici 

(termen: trim. IV/2020). 

 

III/2020 IV/2020 - nr. planuri anuale de 

perfecționare profesională 

transmise ANFP; 

- raport anual 

formare/perfecționare 

profesională elaborat și 

publicat pe site. 

 ANFP 

                                                 
65 Termen reestimat prin PALG 2020, pentru prezentarea în şedinţa de guvern. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Profesionalizarea personalului din administrație 

124.  Organizarea programelor de 

perfecționare profesională 

destinate diverselor categorii 

de funcții din administrația 

publică, precum și altor 

persoane interesate 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

Acțiunea urmărește dezvoltarea competențelor personalului 

din administrația publică centrală și locală (funcții publice 

generale de conducere și execuție, funcții publice specifice 

asimilate acestora) și corelarea competențelor care vor fi 

dezvoltate cu domeniile prioritare de formare, stabilite pe 

baza nevoilor de instruire instituționale și a direcțiilor 

strategice naționale. 

Etape 2020: 

- recrutarea personalului specializat al INA pentru 

programele de perfecționare (termen: trim. III-IV/2020);  

- desfășurarea a 70 de programe de perfecționare 

profesională (de către DPP66 și CTFCAP-uri67) în diverse 

domenii de reformă (termen: trim. IV/2020).  

II/2020 IV/2020 - nr. programe organizate;  

- nr. participanți. 

 INA 

(MLPDA) 

 

125.  Organizarea programului de 

formare specializată pentru 

ocuparea unei funcții publice 

corespunzătoare categoriei 

înalților funcționari publici 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

 

 

Acțiunea urmărește dezvoltarea competențelor generale și 

specifice, necesare exercitării funcției publice din categoria 

înalților funcționari publici. Programul se adresează atât 

persoanelor care ocupă o astfel de funcție, cât și celor care 

doresc să acceadă la o funcție publică din această categorie.  

Etape 2020-2021: 

- avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

Programului de formare specializată și a tematicii (termen: 

trim. III/2020); 

- organizarea concursului național de admitere la Program 

(termen: trim. IV/2020); 

- desfășurarea propriu-zisă a Programului: 4 grupe (100 

participanți), 8 module de formare (termen: trim. IV/2020 – 

trim I/2021). 

III/2020 I/2021 - nr. persoane înscrise; 

- nr. persoane înmatriculate; 

- nr. module formare; 

- nr. persoane instruite; 

- nr. persoane certificate. 

 INA 

(MLPDA) 

 

126.  Organizarea programului de 

formare aplicată Academia de 

Leadership  

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea răspunde obiectivului INA de a organiza programe 

de leadership pentru factorii decizionali (demnitari și aleși 

locali) și conducerea executivă a autorităților, instituțiilor și 

serviciilor publice (conform Strategiei privind formarea 

profesională pentru administrația publică 2016-2020). 

Etape 2020: 

- avizarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

Programului (termen: trim. III/2020); 

- organizarea propriu-zisă a Programului: 3 module de 

formare (termen: trim. IV/2020). 

III/2020 IV/2020 - nr. module organizate; 

- nr. persoane instruite. 

 INA 

(MLPDA) 

127.  Întărirea capacității INA de a Proiectul Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de III/2020 III/2021 - analize elaborate; 7,93 mil. INA 

                                                 
66 Direcția Programe de Perfecționare 
67 Centru teritorial de formare continuă pentru administrația publică 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

dezvolta studii/analize cu 

impact asupra sistemului de 

formare profesională în 

administrația publică 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

studii/analize cu impact asupra sistemului de formare 

profesională în administrația publică este cofinanțat din 

FSE, prin POCA (SIPOCA 617) și are ca obiectiv general 

consolidarea capacității actorilor implicați în formularea 

propunerilor de politici publice, bazate pe dovezi, în 

domeniul formării profesionale pentru administrația publică. 

În luna octombrie 2019, INA-SGG-BM au semnat un acord 

de asistență tehnică, pentru doi ani, menit să susțină 

proiectul. Activități preconizate: analize funcționale, 

standarde comune, recomandări pentru îmbunătățirea 

politicii de formare etc. Durată de implementare: 24 luni. 

Etape 2020-2021: 

- elaborarea unei analize privind tendinţele formării la nivel 

naţional şi european (trim. III/2020); 

- crearea şi operaţionalizarea unui instrument online de 

consultare publică pe tema tipurilor de competențe 

necesare a fi dezvoltate în cadrul administrației (trim. 

IV/2020);  

- realizarea unei analize privind impactul reglementărilor din 

domeniul formării profesionale (trim. IV/2020);  

- realizarea proiectului SFPAP 2020-2027 (trim. III/2021); 

- dezvoltarea și organizarea unui program-pilot de formare 

specializată destinat mentorilor (trim. III/2021); 

- organizarea unui program-pilot de formare privind 

persoanele nou intrate în sistem (trim. III/2021). 

 - proces consultare publică 

realizat; 

- proiect strategie formare 

elaborat; 

- nr. programe-pilot 

organizate; 

- nr. persoane instruite. 

Lei buget 

aferent 

proiectului  

(MLPDA) 

Mai buna reglementare 

128.  Operaționalizarea 

mecanismului de control al 

calității reglementărilor 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea vizează creșterea calității reglementărilor, cu efecte 

benefice asupra cetățenilor și mediului de afaceri și va fi 

implementată prin proiectul Studii de impact pentru o 

reglementare mai bună, finanțat din FSE, prin POCA. 

Etape 2020-2022:  
- elaborarea unei analize care să recomande opțiuni clare 

pentru configurarea și operaționalizarea mecanismului de 

control al calității reglementărilor (termen: trim. II/2020); 

- derularea procedurii de achiziție, în vederea organizării de 

sesiuni de instruire în domeniul evaluării preliminare a 

impactului (termen: trim. IV/2020); 

- organizarea a 4 sesiuni de instruire în materie de evaluare 

preliminară a impactului (termen: trim. II/2021); 

- elaborarea a 3 studii de impact aferente unor politici 

publice/reglementări cu impact semnificativ (termen: trim. 

III/2021 – primele două, trim. I/2022 –al treilea studiu); 

II/2015 IV/2022 - analiză elaborată; 

- achiziții finalizate; 

- nr. sesiuni de instruire 

organizate; 

- nr. studii impact elaborate; 

- structură de monitorizare 

creată. 

aprox.  

12,5 mil. 

lei 

(buget 

aferent 

proiectului) 

SGG 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- înființarea unei structuri care să monitorizeze calitatea  

fundamentării proiecteleor de acte normative propuse spre 

adoptare Guvernului (IV/2022).  

129.  Crearea unui mecanism 

pentru monitorizarea 

Planului integrat de 

simplificare a procedurilor 

administrative aplicabile 

cetățenilor 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Se urmărește asigurarea monitorizării Planului integrat de 

simplificare a procedurilor administrative aplicabile 

cetățenilor pentru evaluarea stadiului îndeplinirii acțiunilor 

cuprinse în plan și luarea de eventuale măsuri corective. 

Aceasta va fi realizată cu sprijinul acțiunilor ce vor fi 

derulate prin intermediul proiectului Instrumente de 

sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în 

administrația publică68, a cărui finanțare a fost contractată la 

16 aprilie 2018. 

Etape 2020: 

- definitivarea mecanismului de monitorizare (termen: trim. 

III/2020); 

-  elaborarea primului raport de monitorizare (termen: trim. 

IV/2020). 

I/2016 IV/2020 

 

- mecanism detaliat de 

monitorizare creat; 

- raport de monitorizare 

realizat. 

aprox. 8,3  

mil. lei, 

reprezentân

d valoarea 

totală 

eligibilă a 

proiectului 

SIPOCA 

59, 

conform 

ordinului 

de 

finanțare a 

proiectului 

MLPDA 

130.  Crearea unui mecanism 

pentru evaluarea impactului 

măsurilor de simplificare a 

procedurilor administrative 

aplicabile cetățenilor 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Acțiunea are ca scop evaluarea periodică a impactului 

măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea 

procedurilor administrative aplicabile cetățenilor (varianta 

revizuită) aprobat de către CNCISCAP69 pe 29 martie 2017. 

Prin elaborarea mecanismului pentru evaluarea impactului 

măsurilor de simplificare se va măsura impactul obținut din 

perspectiva resurselor umane, informaționale, financiare etc. 

folosite în implementarea acțiunilor planului, precum și a 

rezultatelor (imediate și durabile) obținute în urma realizării 

acțiunilor specifice preconizate. Mecanismul va fi pus în 

aplicare de către instituțiile publice cu responsabilități în 

implementarea planului, care vor propune CNCISCAP 

eventuale acțiuni corective, planul urmând să fie ajustat în 

funcție de evoluțiile constatate. 

Mecanismul, elaborat cu sprijinul Grupului de lucru tematic 

pentru Debirocratizare și simplificare constituit în cadrul 

CNCISCAP, va fi completat prin intermediul proiectului 

Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și 

de evaluare în administrația publică (Cod SIPOCA 59). 

Etape 2020-2021: 

- elaborarea unei analize preliminare privind stabilirea  

setului de indicatori de impact relevanți, particularizați pe 

I/2016 III/2021 - metodologie de colectare 

date și informații necesare 

evaluării elaborată;  

- mecanism-cadru (pentru 

evaluarea impactului) creat; 

- raport de evaluare elaborat. 

aprox. 8,3  

mil. lei, 

reprezentân

d valoarea 

totală 

eligibilă a 

proiectului 

SIPOCA 

59, 

conform 

ordinului 

de 

finanțare a 

proiectului 

MLPDA 

                                                 
68 Cod SIPOCA 59 și perioadă de implementare de 36 de luni, respectiv 17 aprilie 2018 - 16 aprilie 2021 
69 Comitetul Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

măsurile din plan (termen: trim. I/2021); 

- definitivarea metodologiei de colectare și interpretare a 

datelor, particularizată pe măsurile din plan (termen: trim. 

I/2021); 

- elaborarea mecanismului de evaluare a planului (termen: 

trim. II/2021); 

- elaborarea raportului de evaluare a impactului măsurilor de 

simplificare a procedurilor administrative aplicabile 

cetățenilor (termen: trim. III/2021). 

131.  Stabilirea/implementarea de 

mecanisme pentru 

simplificarea unor proceduri 

orizontale, trans-sectoriale 

pentru mediul de afaceri 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Prin proiectul Zero birocrație se urmărește identificarea și 

pilotarea de noi metodologii de măsurare a birocrației, 

dezvoltarea unui mecanism integrat de identificare și 

simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de 

afaceri și cetățeni, operaționalizarea, prin intermediul unei 

interfețe unice, a serviciilor publice digitalizate (identificate 

a avea un grad mare de încărcătură birocratică) și integrarea 

acestor servicii cu alte instrumente similare (serviciile 

aferente evenimentelor de viață, cloud guvernamental etc). 

Etape 2020-2021:  

- realizarea analizei serviciilor publice cu impact birocratic 

semnificativ asupra mediului de afaceri și pentru cetățeni 

(termen: trim. I/2021); 

- dezvoltarea a trei noi instrumente metodologice de 

măsurare și reducere a birocrației70 (termen: trim. II/2021); 

- dezvoltarea, în paralel, a unui mecanism integrat de 

simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de 

afaceri și pentru cetățeni, care să le permită acestora 

facilitarea comunicării cu instituțiile publice prin accesul la 

proceduri electronice (termen: trim. III/2021).  

I/2015 IV/2021 - analiză realizată; 

- metodologii de măsurare a 

birocrației dezvoltate; 

- mecanism integrat de 

simplificare a sarcinilor 

administrative funcțional. 

 

1,6 mil. 

euro 

(buget 

estimat 

aferent 

proiectului 

Zero 

birocrație) 

SGG 

Dezvoltarea teritorială 

132.  Adoptarea Strategiei de 

Dezvoltare Teritorială a 

României și a actelor 

normative aferente pentru 

implementare 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) este 

o componentă esențială în procesul de reformare a 

planificării teritoriale, asigură un cadru strategic pentru 

documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism și 

contribuie la asigurarea unei dimensiuni teritoriale pentru 

obiectivele de competitivitate și coeziune. 

Etape preconizate: 

- elaborarea proiectelor de HG pentru adoptarea 

metodologiei de identificare și evaluare a peisajelor, 

IV/2020 II/2021 - SDTR adoptată; 

- proiecte de HG elaborate și 

aprobate. 

 MLPDA 

                                                 
70 Burden hunting (pilotare și identificare proceduri de reducere a sarcinilor administrative pornind de la constatări), ghilotina reglementărilor (instrument alternativ de simplificare a legislației), metodologia de măsurare și 

reducere a costurilor de conformare. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

metodologiei de identificare a așezărilor informale și 

metodologiei de calcul și aplicare a indexului de dezvoltare 

teritorială; 

- elaborarea proiectului de HG pentru aprobarea procedurii 

de evaluare a impactului teritorial al strategiilor, 

programelor și politicilor în profil teritorial elaborate de 

către autoritățile administrației publice centrale; 

- elaborarea proiectului de HG pentru aprobarea Planului de 

implementare al SDTR; 

- supunerea proiectelor de acte normative sus-menționate 

aprobării guvernului. 

Notă: Inițierea procesului de aprobare a proiectelor de HG 

necesare implementării SDTR va fi posibilă numai după 

adoptarea proiectului legii privind aprobarea SDTR71. 

133.  Elaborarea proiectului Legii 

privind dezvoltarea zonelor 

metropolitane 

Se va realiza ulterior intrării în vigoare a Legii pentru 

aprobarea SDTR (într-un interval de 12 luni). Actul normativ 

prevede constituirea/dezvoltarea zonelor urbane funcționale. 

Notă: Inițierea procesului de aprobare a acestui proiect de 

lege va fi posibilă numai după adoptarea proiectului Legii 

pentru aprobarea SDTR. 

IV/2020 II/2021 - proiect de lege aprobat de 

guvern și adoptat de 

Parlament. 

 MLPDA 

134.  Elaborarea politicii urbane ca 

instrument de consolidare a 

capacității administrative și 

de planificare strategică a 

zonelor urbane din România 

Constituie obiectivul general al unui proiect POCA (SIPOCA 

711), a cărui implementare a demarat la 27 septembrie 2019. 

Politica urbană a României 2020-2035 reprezintă un set de 

principii directoare de planificare, dezvoltare, management și 

susținere a zonelor urbane de toate dimensiunile, rezultat 

dintr-un proces colaborativ și de stabilire a responsabilităților 

între toate nivelurile de guvernare, bazat pe implicarea 

tuturor actorilor urbani relevanți, inclusiv societatea civilă și 

sectorul privat. De asemenea, această politică constituie o 

prioritate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale 

Noii Agende Urbane asumate de România, rolul acesteia 

constând în  completarea și crearea cadrului necesar pentru o 

dezvoltare urbană sustenabilă, fără a înlocui politicile urbane 

locale. Domeniile acoperite de politica urbană sunt: social, 

economic, infrastructura, mediul și guvernanța teritorială.  

Etape 2020-2021:  

- elaborarea analize a documentelor-cadru de la nivel 

mondial si european si preluarea principiilor si obiectivelor 

acestora (termen: august 2020); 

IV/2019 IV/2021 - analize realizate; 

- diagnostic realizat; 

- proiect de Politică Publică 

Urbană, aprobat de guvern. 

- Strategii elaborate; 

- Mecanisme de implementare 

realizate 

20 mil. 

lei73 

  

MLPDA 

                                                 
71 Proiectul acestei legi, adoptat de guvern la sfârșitul lunii mai 2017, se află în procedură de adoptare parlamentară, la Camera Deputaților, cameră decizională. 
73 Bugetul va asigura efectuarea mai multor activități, inclusiv organizarea de reuniuni de lucru în teritoriu cu scopul fundamentării și, ulterior, diseminării Politicii urbane 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- elaborarea unei analize a documentelor strategice, 

legislative și de planificare pentru domeniile sectoriale care 

au incidență asupra dezvoltării urbane (termen: august 2020); 

- elaborarea unei analize a documentelor strategice privind 

dezvoltarea urbană şi teritorială la nivel local (PUG, SIDU, 

SDL, PMUD72), în vederea identificării gradului actual de 

reflectare a acestor politici la nivel teritorial (termen: august 

2020); 

- crearea unei baze de date în vederea fundamentării 

diagnosticului, inclusiv pentru structurarea și tipologizarea 

categoriilor de zone urbane (termen: noiembrie 2020); 

- elaborarea Politicii Urbane 2020-2035 și a planului de 

acțiune aferent (termen: februarie 2021); 

- elaborarea și supunerea spre aprobarea guvernului a 

proiectului de act normativ privind politica publică urbană 

(trim.II și IV/2020); 

- elaborarea a 4 strategii de dezvoltare urbană la nivel local 

pentru implementarea prevederilor Politicii Urbane (termen: 

august 2021); 

- elaborarea a 5 mecanisme de implementare a Politicii 

Urbane (termen: septembrie 2021); 

- organizarea unei sesiuni de training (termen: octombrie 

2021). 

135.  Revizuirea Planului de 

Amenajare a Teritoriului 

Național, secțiunea a IV-a 

Rețeaua de localități 

 

 

Se va realiza prin adoptarea unui act normativ prin care se va 

revizui cadrul legal în vederea optimizării rețelei de localități 

rurale și urbane. 

Proiectul de lege privește următoarele aspecte principale: 

- actualizarea structurii ierarhice și a setului de indicatori 

utilizați pentru stabilirea rangurilor localităților, pentru a 

reflecta mai bine rolul teritorial actual al acestora; 

- introducerea unor categorii speciale de unități 

administrativ-teritoriale - orașe cu caracteristici rurale; 

comune poli de dezvoltare rurală; comune, orașe și 

municipii cu scăderi accentuate de populație, cu localități 

sub 100 de locuitori și cu localități cu populație 0, pentru a 

permite o abordare punctuală a problemelor specifice 

acestora; 

- încurajarea cooperării integrate între unități administrativ-

teritoriale, în special în domeniul amenajării teritoriului, 

prin introducerea noțiunii de zonă urbană funcțională, 

IV/2015 I/2021 

 

 

- proiect de act normativ 

aprobat de guvern și adoptat 

de Parlament. 

 MLPDA 

                                                 
72 PUG –Plan Urbanistic General; SIDU –Strategii Integrate de Dezvoltare Teritorială; SDL –Strategia de Dezvoltare Locală; PMUD- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
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crt. 
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cuprinzând teritorii în cadrul cărora există relații strânse 

stabilite între un oraș nucleu și zona de navetism a acestuia; 

- completarea procedurii administrative de modificare a 

statutului unităților administrativ-teritoriale, în sensul 

permiterii trecerii unui municipiu la statutul de oraș și a 

unui oraș la cel de comună, solicitată de unele autorități 

locale. 

Etape 2020 -2021: 

- reluarea74 procedurii de avizare internă a proiectului de act 

normativ (termen: trim. III/2020); 

- derularea procesului de avizare interministerială (termen: 

trim. IV/2020); 

- aprobarea, de către guvern, a actului normativ și 

transmiterea acestuia către Parlamentul României (termen: 

trim. I/2021). 

Îmbunătățirea condițiilor privind locuirea 

136.  Adoptarea Strategiei 

Naționale a Locuirii  

 

 

 

Strategia Națională a Locuirii vizează crearea și asigurarea 

cadrului instituțional și legislativ în scopul implementării de 

măsuri adaptate la specificul obiectivelor stabilite prin 

documentele strategice naționale și europene referitoare la 

locuire. Bugetul aferent elaborării strategiei a fost cel alocat 

Componentei 4 a Acordului de consultanță cu BM – aprox. 

0,7 mil. lei. 

Etape 2020-2021: 

- reluarea75 procedurii de avizare internă a proiectului de act 

normativ (termen:trim. III 2020); 

- derularea procesului de avizare interministerială (termen: 

trim IV 2020); 

- supunerea strategiei spre aprobare guvernului (termen: trim 

I/2021). 

II/2014 I/2021 - strategie aprobată de guvern.  MLPDA 

137.  Elaborarea unei noi legi a 

Locuinței (în sensul revizuirii 

majore a Legii Locuinței nr. 

114/1996) 

Reglementarea aspectelor economice, tehnice și juridice ale 

construcției și folosinței locuințelor. 

Etape preconizate: 

- elaborarea versiunii finale a proiectului Legii Locuinței, 

ulterior aprobării Strategiei Naționale a Locuirii (termen: 

trim. IV/2020);  

- supunerea proiectului de act normativ dezbaterii publice 

(termen: trim. I/2021);  

- aprobarea, de către guvern, a proiectului de act normativ și 

II/2014 II/2021 

 

- proiect de act normativ 

aprobat de guvern și adoptat 

de Parlament. 

 MLPDA 

                                                 
74 Având în vedere Decretele Președintelui României nr. 5/03.01.2019, nr. 46/07.01.2019 și nr. 121/21.02.2019 
75 Idem nota de subsol 29 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

transmiterea acestuia către Parlamentul României (termen: 

trim. II/2021). 

138.  Elaborarea și adoptarea 

proiectului de Strategie 

națională de reducere a 

riscului seismic  (SNRRS) 

Se realizează prin implementarea proiectului SIPOCA 606, 

care are ca obiectiv principal consolidarea capacității de 

planificare strategică și operațională a MLPDA, în vederea 

îndeplinirii obligațiilor europene privind eficiența energetică 

și a eficientizării acțiunilor ministerului în domeniul riscului 

seismic. Proiectul este realizat cu sprijinul BM și în 

parteneriat cu INCD URBAN INCERC. 

Această strategie (SNRRS) vizează siguranța fondului 

construit existent la acțiuni seismice, precum și 

eficientizarea programelor de finanțare a lucrărilor de 

intervenție (consolidare) la clădirile existente. SNRRS se 

adresează tuturor tipurilor de clădiri vulnerabile (clădiri 

publice și private, clădiri rezidențiale și nerezidențiale), iar 

pentru implementare se va stabili un plan de acțiuni, cu 

obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung (2030, 

2040 și 2050). 

Etape 2020-2021: 

 elaborarea SNRRS (termen: trim. IV 2020). 

 aprobarea SNRRS (termen:  trim. I 2021). 

II/2019 I/2021 - SNRRS elaborată și 

adoptată. 

POCA  

2014-2020 

1,98 mil. 

lei 

MLPDA 

 

Îmbunătățirea soluțiilor de e-guvernare 

139.  Creșterea gradului de 

utilizare a sistemului de e-

guvernare - Consolidarea și 

asigurarea interoperabilității 

sistemelor informatice 

dedicate serviciilor de e-

guvernare tip 2.0 centrate pe 

evenimente din viața 

cetățenilor și 

întreprinderilor76 (acțiunea 

răspunde la RST 3 și RST 4) 

 

În vederea asigurării sprijinului pentru optimizarea 

procedurilor administrative, prin POC 2014-2020 (Acțiunea 

2.3.1), au fost lansate toate apelurile de proiecte pentru 

consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor 

informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 

centrate pe evenimente din viața cetățenilor și 

întreprinderilor, dezvoltarea de cloud computing 

guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data 

și Big Data. Continuă implementarea proiectelor conform 

contractelor semnate în acest scop (din cele 13 contracte 

semnate, trei s-au finalizat, inclusiv două proiecte fazate).  

II/2016 IV/2023 - proiecte fazate din 2007-

2013 finalizate; 

- proiecte depuse și aprobate; 

 

216,8 mil. 

euro 
(FEDR+BS)  

 

MTIC 

 

Aferent secțiunii Big Data (apel de proiecte lansat la 9 iunie 

2016). Din cele 3 proiecte aprobate77, mai sunt două proiecte 

în faza de implementare:  

- proiectul Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor 

și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin 

I/2018 I/2021 - aplicaţii dezvoltate folosind 

tehnici de Big Data; 

- implementare kit upgrade 

pentru serverele de baze de 

date ale sistemului informatic 

 MTIC 

ONRC 

CC 

                                                 
76 POC 2014-2020, Acțiunea 2.3.1 – Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea 

cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data 
77 Proiectul SII ANALYTICS - Sistem informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date a fost finalizat 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

arhitecturi și tehnologii Big Data se implementează, 

începând cu  trim. I/2018. (termen finalizare- 29.01.2021) 

- proiectul Optimizarea interacțiunii cu mediul de afaceri și 

implementarea unor mecanisme avansate de analiză și 

schimb de date prin implementarea unui sistem informatic 

de e-guvernare și analiză de tip Big Data în cadrul 

Consiliului Concurenței (debut 29.01.2018 și termen de 

finalizare 20.01.2022) 

actual; 

- aplicaţii dezvoltate folosind 

tehnici de Big Data; 

- nr. persoane din cadrul 

Consiliului Concurenței si a 

Serviciului de Telecomunicații 

Speciale instruite pentru a 

asigura administrarea 

aplicației; 

- nr. de persoane angajate ale 

Consiliului Concurenței 

instruite în utilizarea 

platformei BigData; 

Aferent secțiunii Cloud computing guvernamental și rețelele 

sociale în instituțiile publice, se așteaptă depunerea 

proiectului, până la 28 august 2020, pentru Platforma 

națională de Cloud Guvernamental. Proiectul va asigura 

instituțiilor publice resursele tehnologice pentru a livra 

servicii publice electronice, permițând implementarea facilă 

a unor sisteme informatice interoperabile, uniforme, sigure, 

cu costuri și timpi de implementare reduși.  

    ADR 

Aferent secțiunii E-guvernare și interoperabilitate - sunt în 

curs de implementare trei proiecte.  

- proiectul Hub de servicii (centrul de furnizare servicii 

electronice), demarat de MAI, își propune informatizarea 

serviciilor ce au incidență asupra următoarelor evenimente 

de viață pentru cetățeni și mediul de afaceri: obținerea 

cărții de identitate; obținerea pașaportului; obținerea 

permisului de conducere; înmatricularea autovehiculului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- proiectul Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea 

Actelor de Stare Civilă – SIIEASC, demarat la 25 iunie 

2018,  are ca obiectiv principal digitalizarea fluxurile și 

procesele aferente actelor de stare civilă (naștere, căsătorie, 

III/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2018 

 

 

 

III/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2022 

 

 

 

- entități publice la care s-a 

finalizat implementarea 

proiectului; 

- servicii publice aferente 

evenimentelor de viață aduse 

la nivelul IV de sofisticare 

online; 

- nr. de formulare on-line 

aferente serviciilor specifice 

evenimentelor de viață 

susținute prin proiect; 

- nr. de sisteme care oferă 

servicii de e-guvernare 

centrate pe evenimente de 

viață prin intermediul HUB-

ului; 

 

- servicii publice aferente 

evenimentelor de viață aduse 

la nivelul IV de sofisticare 

online; 

90 mil. lei 

– valoare 

totală 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184,9 mil. 

lei 

 

 

MFE 

ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFE 

ADR 
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divorț, deces) și a serviciilor complementare. Pentru 

expunerea online către cetățeni și mediul public/privat a 

serviciilor publice aferente proiectului, este vizată punerea 

la dispoziție a următoarelor servicii de tip G2C pentru care 

se va asigura disponibilitate și acces ridicat/consolidat 

pentru cetățeni: accesarea online a datelor/informațiilor 

referitoare la proceduri/formulare; descărcarea on-line a 

formularelor; încărcarea on-line a formularelor; plata on-

line a taxelor aferente; programarea on-line în vederea 

accesării serviciilor; serviciu de suport/helpdesk  

- proiectul Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele 

membre UE SITUE, demarat la data de 29 mai 2018, își 

propune realizarea sistemului de interoperabilitate 

tehnologică cu statele membre UE. Acesta va avea la bază 

construcția nodului eIDAS pentru România și va realiza 

interconectarea cu nodurile eIDAS ale celorlalte state 

membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice 

din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2021 

- număr de acte de stare civilă 

digitizate prin proiect; 

- nr. entități publice la care s-a 

finalizat implementarea 

proiectului; 

 

 

 

 

 

- nr. furnizori de servicii e-

Guvernare din România 

conectati la nodul eIDAS; 

- nr. furnizori de identități 

electronice din România 

conectați la nodule IDAS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,8 mil. lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFE 

ADR 

Aferent secțiunii E-guvernare și Open Data – din cele cinci 

proiecte depuse, patru sunt în curs de implementare:  

- proiectul Sistem National de Management privind 

Dizabilitatea (SNMD),  implementat de MMPS (ANPD).  

- proiectele Sistem informatic integrat de emitere și gestiune 

a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de 

serviciu și a titlurilor de călătorie în oficiile posturilor 

consulare (ePass) și Sistem integrat de alertare 

personalizată și actualizare permanentă a indicatorilor de 

risc pentru destinațiile de călătorie ale cetățenilor 

implementate de MAE. 

 

 

 

 

 

- proiectul Sistemul informatic național pentru adopție – 

SINA implementat de MMPS (ANPDCA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2019 

 

 

IV/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2021 

 

 

-servicii publice aferente 

evenimentelor de viață aduse 

la nivelul IV de sofisticare 

online; 

- numărul de servicii 

electronice publice aferente 

evenimentelor de viață, 

realizate și/sau îmbunătățite 

prin proiect; 

- numărul de persoane 

(angajaţi ai beneficiarului sau 

instituţiilor în care se 

implementează proiectul) 

instruite pentru folosirea 

aplicaţiei informatice 

implementate; 

-servicii publice aferente 

evenimentelor de viață aduse 

la nivelul IV de sofisticare 

online; 

-nr. de servicii electronice 

publice aferente 

 

 

45 mil. lei 

 

 

 

 

MFE 

ADR 

ANPD 
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- proiectul Platforma Software Centralizată pentru 

Identificare Digitală (PSCID) este în curs de contractare la 

nivelul MTIC. 

evenimentelor de viață, 

realizate și/sau îmbunătățite 

prin proiect; 

- nr. de persoane (angajați ai 

beneficiarului sau instituțiilor 

în care se implementează 

proiectul) instruite pentru 

folosirea aplicației informatice 

implementate; 

Aferent secțiunii E-guvernare și evenimente de viață, se 

implementează, începând cu 4 aprilie 2019, un singur proiect 

Sistem electronic integrat al ONRC consolidat și 

interoperabil destinat serviciilor de e-guvernare centrate pe 

evenimente de viață”. Proiectul reprezintă o etapă de 

implementare a Strategiei Naționale Agenda Digitală a 

României 2020, urmărind să digitalizeze 17 evenimente de 

viață, gestionate și administrate de către ONRC, o instituție 

cu interacțiuni multiple atât cu cetățeanul, cât și cu mediul de 

afaceri și instituțiile publice, cu accent pe evenimentele care 

vizează: înființarea unei afaceri, derularea unei afaceri 

(inclusiv modificări), desființarea unei afaceri, falimentul și 

obținerea de informații aferente Registrului Comerțului. 

Beneficiile pentru persoane fizice/persoane juridice, ca 

urmare a implementării proiectului se vor reflecta în: 

Reducerea numărului de documente prezentate în format 

hârtie; Scăderea timpului de soluționare a cererilor; 

Reducerea cheltuielilor pentru multiplicare/legalizare 

documente și a deplasărilor acestuia la multiple instituții; 

Micșorarea timpului petrecut la ghișeu; Accesul securizat la 

cele mai recente informații publice privind reglementări, 

proceduri, decizii, tarife, tipărirea și descărcarea de 

formulare, expedierea de solicitări de informații bazate pe 

formulare-tip; Punerea la dispoziție a unui portal (accesibil 

prin Internet) prin intermediul căruia vor fi oferite, în 

condițiile legii, servicii electronice specifice (termen de 

finalizare: trim.I/2020) 

II/2019 

 

I/2022 

 

- servicii publice aferente 

evenimentelor de viață aduse 

la nivelul IV de sofisticare 

online; 

- număr de formulare online 

disponibile pentru servicii de 

e-guvernare la nivel IV de 

sofisticare, centrate pe 

evenimente de viață. 

189,3 mil. 

lei 

 

 

MFE 

ADR 

ONRC 

 

140.  Stabilirea cadrului de 

dezvoltare a instrumentelor 

de e-guvernare 

(acțiunea răspunde la RST 3 și 

RST 4) 

 

Se realizează prin proiectul EGOV, cod SIPOCA 20. 

Proiectul vizează: i) reducerea fragmentării și gruparea 

serviciilor publice electronice sub forma conceptului de 

evenimente de viață, conform obiectivelor stabilite în 

Agenda Digitală pentru România; ii) asigurarea cadrului 

legislativ, instituțional, procedural și operațional pentru 

II/2018 III/2020 - propunere de politică 

publică elaborată în 

domeniul e-guvernării în 

parteneriat cu cât mai mulți 

actori implicați; 

- manual de proceduri pentru 

Valoarea 

proiectului 

19,21 mil. 

lei, din 

care 16,13 

mil. lei 

MTIC 

SGG 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

utilizarea instrumentelor de e-guvernare. În trim. I/2020, s-au 

finalizat: formarea pe tematica e-guvernării a 

reprezentanților instituțiilor administrației publice cu atribuții 

legate de serviciile publice, în special cele legate de 

evenimentele de viață identificate asistență de tip on the job a 

salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață 

prezentarea exemplelor de bună practică de o manieră cât 

mai apropiată de realitatea și nevoile administrației publice 

românești, Studiu de bună practică în domeniul e-guvernării, 

Ghiduri de broșuri elaborate în care să fie prezentate exemple 

de bună practică. Comitetul Director78 pentru e-guvernare, 

coordonat de SGG și înființat pentru asigurarea unei 

coordonări integrate a intervențiilor de e-guvernare s-a 

întrunit, la 20 decembrie 2019, în vederea aprobării 

catalogului național al soluțiilor IT pentru e-guvernare. 

Etape 2020:  

- Continuarea procesului79 de consultare la nivel tehnic în 

vederea finalizării proiectului de politică publică; 
- Validarea proiectului de politică publică de catre Comitetul 

Director. 

tratarea unitară a 

evenimentelor de viață 

elaborat; 

- set de standarde procedurale 

minime elaborat pentru 

furnizarea serviciilor publice 

în format electronic (pe 

tipuri de instituții publice 

atât de la nivel central cât și 

de la nivel local-consilii 

județene, municipii, orașe, 

comune). 

 

finanțare 

nerambursa

-bilă din 

FSE, prin 

POCA, 

cofinanțare 

proprie de 

la bugetul 

de stat în 

valoare de 

3,07 mil. 

lei. 

141.  Dezvoltarea și completarea 

platformei Punctul de Contact 

Unic electronic PCUe  

(acțiunea răspunde la RST 3 și 

RST 4) 

 

Se va realiza prin implementarea proiectului Servicii de e-

guvernare – PCUe.   

Etape: 

Organizarea procedurii de atribuire pentru PCUe de tip 

concurs de soluții în vederea schimbării soluției din punct de 

vedere tehnic al sistemului electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2020 IV/2020   ADR 

                                                 
78 Coordonat de SGG, în care sunt implicate toate instituțiile responsabile privind implementarea, administrarea sau funcționarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viață 
79 Au avut loc mai multe întâlniri pentru dezbateri asupra livrabilului cu reprezentanți POAT, reprezentanți ai SGG, CIO, precum și cu reprezentanții prestatorului. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Continuarea reformei sistemului de achiziții publice 

142.  Creșterea capacității 

administrative a autorităților 

contractante, cu accent pe 

profesionalizare și aspecte de 

integritate 
(acțiunea răspunde la RST 4) 

a) profesionalizarea persoanelor responsabile cu derularea 

achizițiilor publice. Măsura va fi implementată prin 

proiectul SIPOCA 625 Sprijin în implementarea 

Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice prin 

consolidarea capacității administrative a ANAP și a 

autorităților contractante80. 

Etape 2020-2021: 

- implementarea, prin proiectul sus menționat, a unor 

acțiuni prevăzute în documentul de politică publică 

privind profesionalizarea în domeniul achizițiilor 

publice.  

III/2016 

 

 

 

 

 

 

III/2019 

IV/2022 

 

 

 

 

 

 

II/2022 

- document de politică publică 

elaborat; 

- acțiuni privind 

profesionalizarea  

implementate prin proiectul 

SIPOCA 625. 

6 mil. lei 

(valoare 

totală 

activitate, 

conform 

proiect 

SIPOCA 

625) 

ANAP 

INA 

(MLPDA) 

b) realizarea demersurilor pentru asigurarea calității 

procesului de achiziții publice centralizate și 

implementarea metodelor de simplificare și gestionare 

eficientă a acestui proces. Acestea vor fi puse în practică 

prin derularea unui proiect în parteneriat cu instituții 

publice relevante în domeniul achizițiilor publice, a cărui 

finanțare va fi asigurată prin AM POCA, parcurgând 

următoarele etape: 

(1) dezvoltarea cooperării intra și inter-instituţionale dintre 

principalele instituții publice implicate în gestionarea 

sistemului de achiziții centralizate și utilizatori; 

(2) organizarea a cel puțin 12 proceduri de achiziție 

centralizate pentru produse și servicii din categorii diferite 

cu nivel de complexitate ridicat; 

(3) elaborarea unui ghid practic de evitare a potențialelor 

blocaje ce pot apărea în derularea procedurilor de achiziție 

centralizată; 

(4) implementarea unui sistem integrat pentru realizarea 

electronică a etapelor procesului de achiziție centralizată 

care va conduce la realizarea automatizată a unor activități 

derulate de ONAC, precum și la creșterea eficienței și a 

transparenței procedurilor de achiziție centralizată; 

(5) organizarea de cursuri pentru perfecționarea 

personalului ONAC. 

IV/2019 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2019 

 

 

IV/2019 

 

 

I/2020 

 

 

II/2020 

 

 

 

 

I/2020 

IV/2022 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

 

 

IV/2022 

 

 

IV/2021 

 

 

IV/2021 

 

 

 

 

IV/2020 

- grupuri de lucru inter-

instituționale organizate; 

- cadru legislativ revizuit 

având în vedere extinderea 

mandatului ONAC prin 

preluarea unor noi atribuții 

în ceea ce privește achizițiile 

centralizate din domeniul 

sanitar; 

- 12 proceduri de achiziție 

centralizate pentru produse/ 

servicii din categorii diferite 

cu nivel de complexitate 

ridicat,  precum și produse 

pentru asigurarea stocurilor 

de urgență medicală, 

atribuite; 

- sistem integrat dezvoltat 

pentru realizarea electronică 

a etapelor de planificare și 

monitorizare în procesul de 

achiziție centralizată; 

- nr. cursuri organizate pentru 

perfecționarea personalului 

ONAC. 

44 mil. lei 

(conform 

bugetului 

estimat la 

depunerea 

fișei de 

proiect81): 

(1) 15 mil. 

lei; 

(2) 18 mil. 

lei; 

(3) 1 mil. 

lei; 

(4) 8 mil. 

lei; 

(5) 2 mil. 

lei. 

ONAC 

                                                 
80 Fișa proiectului depusă în noiembrie 2018 a fost acceptată, în luna iulie 2019 fiind semnată cererea de finanțare. 
81 În cadrul apelului POCA de cerere de proiecte nr. IP16/2019 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

c) înființarea a cel puțin două unități pilot de achiziții 

centralizate la nivel local82. Măsura va fi implementată 

prin proiectul SIPOCA 625 - Sprijin în implementarea 

Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice prin 

consolidarea capacității administrative a ANAP și a 

autorităților contractante.  

Etape 2020-2021: 

- stabilirea unui plan de acțiune și comunicare pentru 

încurajarea colaborării între părțile interesate la nivel 

local și efectuarea unui studiu la nivel județean; 

- configurarea, pilotarea și promovarea celor două unități 

pilot de achiziții centralizate; 

- elaborarea concluziilor și a recomandărilor pe baza 

exercițiului de pilotare a UCA83. 

IV/2019 

 

 

 

 

 

 

IV/2019 

 

 

III/2020 

 

II/2022 

II/2022 

 

 

 

 

 

 

III/2021 

 

 

II/2022 

 

II/2022 

- minimum două unități pilot 

de achiziții centralizate la 

nivel local, înființate. 

 

21,2 mil. 

lei 

(valoare 

totală 

activitate 

conform 

proiect 

SIPOCA 

625)  

ANAP 

143.  Continuarea reformei 

controlului ex-ante în scopul 

întăririi capacității ANAP 

pentru realizarea  

verificărilor sectoriale 

(acțiunea răspunde la RST 4) 

Se urmărește consolidarea capacității ANAP în vederea 

continuării reformei controlului ex-ante prin asigurarea de 

suport la nivel sectorial. Reforma sistemului de control ex-

ante, începută prin proiectul SIPOCA 45, va fi consolidată 

prin implicarea unor experți, care să ofere asistență 

personalului ANAP ce verifică documentațiile de achiziții, 

precum și pentru verificarea specificațiilor tehnice din cadrul 

documentațiilor de atribuire specifice domeniului IT – 

domeniul pilot selectat. Acțiunea va fi implementată prin 

proiectul SIPOCA 62584. 

Activități preconizate: 

(1)  asigurarea de sprijin în vederea derulării controlului ex-

ante la nivel sectorial;  

(2)  asigurarea de suport tehnic în timpul verificării 

specificațiilor tehnice pentru procedurile ce fac obiectul 

proiectului pilot IT&C; 

(3)  evaluarea impactului aplicării noului sistem de control 

ex-ante. 

IV/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2019 

 

III/2019 

 

 

IV/2018 

I/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2021 

 

IV/2020 

 

 

I/2022 

- nr. persoane susținute în 

realizarea verificărilor ex-

ante; 

- analize, liste de verificare, 

îndrumare/instrucțiuni 

realizate. 

19,8 mil. 

lei (valoare 

totală 

activități 

conform 

proiect 

SIPOCA 

625) 

 

 

 

ANAP 

144.  Îmbunătățirea transparenței 

și eficienței achizițiilor 

publice 

Se urmărește, în continuare, creșterea transparenței și 

responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea 

aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții 

III/2019 

 

 

II/2021 

 

 

- sistem de achiziții publice 

evaluat; 

- propuneri și recomandări de 

buget 

estimat: 

6,7 mil. lei 

ANAP 

                                                 
82 Ca urmare a analizei realizate în cadrul proiectului SIPOCA 45 - Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor 

publice 
83 Unități centralizate de achiziții  
84 Denumit Sprijin în implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

73 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(acțiunea răspunde la RST 4) publice. Acțiunea va fi implementată prin proiectul SIPOCA 

62585. Activități preconizate: 

a) Evaluarea sistemului de achiziții publice după 

transpunerea în legislația națională a noului pachet de 

directive europene în materia achizițiilor publice și 

remedierea deficiențelor identificate, prin: 

(1) efectuarea de analize, studii și evaluări specifice în 

scopul identificării eventualelor probleme privind 

funcționarea acestuia după transpunerea în legislația 

națională a noului pachet de directive europene în materia 

achizițiilor publice/ sectoriale precum și a concesiunilor; 

(2) elaborarea de recomandări și propuneri pentru 

îmbunătățirea funcționării sistemului de achiziții publice și 

a unui plan de acțiune; 

b) Dezvoltarea unei aplicații electronice pentru realizarea 

screening-ului legislativ de către ANAP. 

 

 

IV/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2019 

 

 

II/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2021 

îmbunătățire elaborate; 

- plan de acțiune întocmit; 

- aplicație electronică 

dezvoltată. 

(valoare 

totală 

activități, 

conform 

proiect 

SIPOCA 

625) 

Alte demersuri în sprijinul funcționării administrației 

145.  Monitorizarea implementării 

obiectivelor Strategiei 

Naționale Anticorupție (SNA) 

2016 – 2020  

Pentru a facilita procesul de monitorizare a SNA 2016-2020, 

au fost păstrate cele cinci platforme de cooperare ale 

precedentei strategii (administrația publică centrală, 

autoritățile independente și instituțiile anticorupție, 

administrația locală, mediul de afaceri, societatea civilă), 

care sunt convocate semestrial sau ori de câte ori este 

necesar. În plus, în cadrul MJ funcționează Secretariatul 

tehnic al SNA, care desfășoară activități de monitorizare și 

suport instituțional în vederea aplicării strategiei 

(metodologie de monitorizare aprobată prin OMJ nr. 

1361/C/2017).  

Etape 2020-2021: 

- finalizarea Raportului privind implementarea SNA în anul 

2019 și prezentarea documentului în prima sesiune a 

platformelor de cooperare (termen: trim. II/2020); 

- convocarea/reunirea platformelor de cooperare ale SNA 

(termen: trim. II-IV/2020); 

- organizarea misiunilor de evaluare tematică pentru 2020 și 

întocmirea rapoartelor aferente (termen: trim. III-IV/2020); 

- elaborarea proiectului de raport anual privind 

implementarea SNA în 2020 (termen: trim. I/2021);  

- diseminarea de bune practici anticorupție (termen: 

permanent).  

II/2018 

 

I/2021 - nr. reuniuni ale platformelor 

de cooperare convocate; 

- nr. misiuni de evaluare 

organizate și rapoarte 

întocmite; 

- raport anual elaborat și  

aprobat. 

 

 MJ 

                                                 
85 Idem nota de subsol anterioară 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

146.  Consolidarea capacității 

administrative a 

Secretariatului tehnic al SNA 

2016-2020 

Măsura este pusă în aplicare prin proiectul Consolidarea 

capacităţii administrative a Secretariatului tehnic al SNA 

2016–2020 de a sprijini implementarea măsurilor 

anticorupție (finanțat prin POCA; durată implementare: 

noiembrie 2017 - septembrie 2020), menit să contribuie la 

creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice, prin orientarea eforturilor 

către prevenirea faptelor de corupție, sporirea gradului de 

educație anticorupție, remedierea unor lacune și inconsistențe 

legislative în domeniu. 

Etape 2020: 

- finalizarea studiului de drept comparat Evaluarea 

legislației privind instituția avertizorului în interes public 

și interdicțiile post-angajare (termen: trim. II/2020); 

- organizarea a 20 sesiuni de pregătire a personalului din 

administrație - module e-learning (termen: trim. III/2020); 

- efectuarea unui studiu criminologic și a unei cercetări 

sociologice privind corupția în România (termen: trim. 

III/2020);  

- organizarea unei conferințe anticorupție (termen: trim. 

III/2020). 

II/2017 III/2020 - studiu de drept comparat 

finalizat; 

- studiu criminologic și 

cercetare sociologică 

efectuate; 

- nr. sesiuni pregătire derulate; 

- conferință anticorupție 

organizată. 

cca. 5 mil. 

lei 

(conform 

contractulu

i de 

finanțare)   

MJ 

147.  Monitorizarea procesului de 

elaborare a planurilor de 

integritate ale 

întreprinderilor publice 

 

Acțiunea constituie un element de noutate al SNA 2016-

2020, prin instituirea, în sarcina întreprinderilor publice, a 

obligației de a elabora planuri de integritate, pe baza ghidului 

de bună practică al OCDE privind controlul intern. Măsura 

este de natură să contribuie la îmbunătățirea capacității de 

gestionare a eșecului de management, prin corelarea 

instrumentelor care au impact asupra identificării riscurilor și 

vulnerabilităților instituționale.  

Etape 2020-2021: 

- asigurarea activității de consultanță pentru întreprinderile 

publice, în vederea elaborării/actualizării planurilor de 

integritate (termen: trim. IV/2020); 

- centralizarea de către MJ a planurilor de integritate  

întocmite/actualizate (termen: trim. IV/2020); 

- reflectarea în raportul anual privind implementarea SNA a 

componentei referitoare la obligațiile întreprinderilor 

publice (termen: trim. II/2021). 

II/2017 II/2021  - nr. întreprinderi publice 

sprijinite/consiliate; 

- nr. planuri de integritate 

centralizate; 

- raport anual elaborat. 

 MJ  

(prin 

Secretariatul 

tehnic al SNA) 

148.  Evaluarea ex-post a 

impactului SNA 2016 – 2020 

 

Măsura vizează analiza modului de folosire a resurselor, 

realizarea impactului aşteptat, eficiența intervențiilo, 

evaluarea factorilor de succes sau de eşec, sustenabilitatea 

rezultatelor şi impactului SNA. Concluziile vor fi valorificate 

II/2020 III/2021 - contract de finanţare semnat; 

- raport de audit elaborat; 

- proiect de politică publică 

elaborat şi adoptat. 

 MJ 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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(trim./an) 
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Instituție 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

în procesul de elaborare a unui nou document de politică 

publică în materia luptei împotriva corupției. 

Etape 2020-2021: 

- semnarea contractului de finanţare în scopul derulării unui 

audit extern (termen: trim. IV/2020); 

- elaborarea raportului de audit extern (termen: trim. I/2021); 

- elaborarea noului proiect de politică publică (termen: trim. 

II/2021); 

- adoptarea propunerii de politică publică de către guvern 

(termen: trim. III/2021). 

149.  Continuarea evaluării 

averilor și intereselor, a 

incompatibilităților și 

conflictelor de interese 

 

Măsura răspunde obiectivului SNA referitor la îmbunătățirea 

activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor 

de incompatibilități, conflicte de interese și averi 

nejustificate. Se are în vedere, inclusiv, asigurarea unui 

follow-up eficient al cazurilor ANI care ajung pe rolul 

instanțelor de judecată sau al comisiilor de disciplină. 

Etape 2020-2021: 

MJ: 

- valorificarea în raportul anual aferent SNA 2016-2020 a 

contribuției ANI transmise ST SNA, cu privire la 

implementarea anuală a obiectivului specific prevăzut în 

strategie (termen: trim. I/2021); 

ANI: 

A. implementarea mecanismului de declarare în format 

electronic a averilor și intereselor (implementarea și 

finalizarea proiectului EMOD - Dezvoltarea capacității 

instituționale a Agenției Naționale de Integritate pentru 

eficientizarea fluxurilor interne de lucru și a modului de 

depunere a declarațiilor de avere și de interese în 

procesul electoral și anual, cod MySMIS 129864,  

finanțat prin POCA și intrarea în vigoare a proiectului de 

lege Pl-x nr. 63/2020 privind modificarea Legii nr. 

176/2010 și implementarea procedurii referitoare la 

declararea la distanță); 

B. Continuarea activității de evaluare a averilor și intereselor, 

a incompatibilităților și conflictelor de interese, precum și 

asigurarea follow-up-ului cazurilor ANI rezultate din 

evaluare; 

C. Prevenirea conflictelor de interese prin intermediul 

sistemului PREVENT (control ex-ante pentru procedurile 

de achiziții publice; 

D. Continuarea îndeplinirii recomandărilor Condiționalității 

II/2020 

(momentul 

includerii 

măsurii în 

PNR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/2021 

(componenta 

MJ); 

 

IV/2020 

(componenta 

A - ANI); 

 

Caracter 

permanent, 

cu evaluare 

anuală 

(componente

le B, C, D - 

ANI)  

- legislație promulgată; 

- sistem IT funcțional; 

- nr. declarații completate și 

depuse exclusiv cu 

semnătură electronică 

calificată; 

- nr. dosare finalizate; 

- nr. contravenții aplicate de 

ANI pentru nedepunerea 

declarațiilor de avere și 

interese în termenele 

prevăzute de lege, 

neaplicarea sancțiunilor 

disciplinare, ca urmare a 

rămânerii definitive a 

raportului de evaluare etc. 

- nr. dosare de evaluare 

rămase definitive; 

- nr. proceduri de achiziție 

publică analizată; 

- nr. avertismente integritate 

emise; 

- valoarea totală a 

procedurilor de achiziție 

publică pentru care au fost 

emise avertismente de 

integritate; 

- nr. recomandări 

implementate. 

 MJ  
(prima etapă); 

ANI 
(componentele 

A, B, C, D)  
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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început 

(trim./an) 
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finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

nr. 2 (Benchmark 2) din MCV. 

150.  Implementarea foii de parcurs 

pentru consolidarea cooperării 

României cu Grupul de lucru 

al OCDE privind combaterea 

mitei 

Prin adoptarea SNA 2016-2020, RO are în vedere reiterarea 

obiectivului strategic național de aderare la OCDE, inclusiv 

la Convenția și Grupul de lucru anti-mită. Activitățile 

prevăzute în foaia de parcurs pentru consolidarea 

cooperării RO cu grupul sus-menționat sunt menite să 

conducă la îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional 

pentru combaterea corupției. Astfel, MJ participă la un 

proiect de asistență tehnică dedicat conformității legislației 

naționale cu prevederile Convenției OCDE privind 

combaterea mituirii funcționarilor publici în tranzacțiile 

comerciale internaționale. 

Etape 2020-2021: 

- completarea și transmiterea la OCDE a chestionarului pe 

tema conformității legislației naționale cu prevederile 

Convenției OCDE privind combaterea mituirii 

funcționarilor publici în tranzacțiile comerciale 

internaționale (termen: trim. II/2020); 

- elaborarea raportului analitic (de către Secretariatul OCDE) 

referitor la conformitatea legislaţiei naţionale cu 

standardele Convenţiei anti-mită  a OCDE (termen: trim. 

I/2021); 

- organizarea unei întâlniri la nivel tehnic  (termen: trim. 

I/2021); 

- finalizarea raportului tehnic (termen: trim. I/2021). 

II/2017 

 

I/2021 - chestionar înaintat către 

OCDE; 

- raport analitic elaborat; 

- întâlnire la nivel tehnic 

organizată; 

- raport tehnic finalizat. 

89.930 

euro 

MJ 

151.  Creșterea gradului de 

implementare a măsurilor de 

prevenire a corupției și a 

indicatorilor de evaluare la 

nivelul autorităților 

administrației locale 

Acțiunea vizează acordarea de asistență pentru minimum 

200 autorități ale administrației publice locale, în principal 

de la nivelul orașelor și comunelor, în implementarea de 

măsuri de prevenire a corupției (inclusiv indicatori de 

evaluare). Asistența tehnică va consta în 

elaborarea/actualizarea planurilor de integritate (unde este 

cazul) și informarea angajaților cu privire la acest proces,  

identificarea riscurilor și vulnerabilităților, a măsurilor de 

remediere a vulnerabilităților specifice organizației, 

implementarea măsurilor din SNA 2016–2020 având ca 

responsabil reprezentanții administrației locale, realizarea 

autoevaluării periodice a gradului de implementare a 

măsurilor preventive obligatorii, realizarea rapoartelor de 

monitorizare. Acțiunea se derulează în cadrul proiectului 

Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună 

strategie de prevenire a corupției în administrația publică 

implementat de MLPDA și cofinanțat din FSE prin POCA. 

III/2018 

 

III/2020 - 75 autorități ale 

administrației locale asistate 

direct; 

- 125 autorități ale 

administrației locale asistate 

indirect. 

117.096 lei MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Etape 2020: 

- finalizarea procesului de acordare de asistență tehnică 

indirectă pentru 125 autorități ale administrației locale 

(orașe și comune) privind implementarea măsurilor 

anticorupție (termen: trim. III/2020); 

- acordarea de asistență tehnică directă pentru 75 primării de 

orașe și comune, cu privire la implementarea măsurilor 

anticorupție (termen: trim. III/2020). 

152.  Creșterea gradului de 

conștientizare a efectelor 

corupției la nivelul 

personalului din 

administrația locală 

Acțiunea este de natură să contribuie la creșterea 

transparentei în instituțiile publice din administrația locală și 

la consolidarea integrității. Pentru realizarea sa, au fost 

stabilite a se desfășura mai multe activități în cadrul 

proiectului Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai 

bună strategie de prevenire a corupției în administrația 

publică. Grupul țintă este alcătuit din funcționari publici, 

personal contractual de la nivel local și  aleși locali.  

Etapă 2020:  
- continuarea reuniunilor din cadrul campaniei de 

conștientizare (41 reuniuni în orașele reședință de județ) a 

personalului din administrația locală asupra drepturilor și 

obligațiilor în exercitarea funcției, în scopul prevenirii 

faptelor de corupție (termen: trim. IV/2020). 

III/2018 

 

IV/2020 - nr. reuniuni campanie 

conștientizare derulate.  

 

1,20 mil. 

lei 

MLPDA 

 

153.  Îmbunătățirea cunoștințelor 

și competențelor personalului 

din autoritățile locale, în 

scopul prevenirii corupției 

Acțiunea va contribui la creșterea gradului de educație și 

instruire a personalului din administrație, astfel încât acesta 

să dobândească competențe necesare implementării unor 

măsuri preventive în vederea combaterii corupției. Pentru 

realizarea acțiunii au fost stabilite mai multe activități în 

cadrul proiectului Consolidarea sistemelor de integritate – 

cea mai bună strategie de prevenire a corupției în 

administrația publică. 

Etapă 2020: 

- desfășurarea a opt sesiuni de instruire în domeniul 

integrității pentru angajații din administrația locală și din 

cadrul/subordinea/sub autoritatea MLPDA, inclusiv aleși 

locali (termen: trim. IV/2020). 

III/2018 

 

IV/2020 - nr. sesiuni instruire 

integritate organizate; 

- nr. persoane instruite în 

domeniul integrității. 

212.296 lei MLPDA 

 

154.  Monitorizarea implementării 

SNA 2016-2020 la nivelul 

administrației publice locale 

Acțiunea constă în elaborarea Rapoartelor de monitorizare a 

implementării SNA 2016-2020 la nivelul administrației 

publice locale. 

Etape 2020-2021: 

- centralizarea și analizarea datelor privind stadiul 

implementării SNA la nivel local, pe baza datelor raportate 

de cele 3.228 UAT (termen: trim. II/2020); 

II/2019 II/2021 - nr. rapoarte privind stadiul 

implementării SNA 

centralizate. 

 MLPDA 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- finalizarea Raportului de monitorizare M4 aferent anului 

2019 (termen: trim. II/2020); 

- elaborarea Raportului M5 privind implementarea SNA la 

nivel local în anul 2020 (termen: trim. II/2021). 

155.  Evaluarea tematică a 

implementării SNA 2016-2020 

la nivelul administrației 

publice locale 

Acțiunea constă în derularea, la nivelul administrației publice 

locale, a unor misiuni de evaluare tematică a stadiului 

implementării SNA 2016-2020 (sunt vizate toate consiliile 

județene, municipiile reședință de județ, alte UAT-uri). 

Printre subiectele supuse evaluării se regăsesc: conflictele de 

interese în timpul și după exercitarea funcției, transparența 

instituțiilor și accesul la informațiile de interes public, 

incompatibilități, etc. Misiunile sunt realizate de 

MLPDA/Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici 

Publice, în colaborare cu Secretariatul Tehnic al SNA din 

cadrul MJ, în baza Acordului de colaborare dintre cele două 

instituții. 

Etape 2020: 

- derularea a 90 misiuni de evaluare tematică (termen: trim. 

III/2020); 

- elaborarea rapoartelor de evaluare tematică aferente 

(termen: trim. III/2020); 

- prezentarea și aprobarea rapoartelor de evaluare tematică în 

cadrul platformei de cooperare a administrației publice 

locale (termen: trim. III/2020). 

 

II/2019 III/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 90 misiuni evaluare tematică 

derulate; 

- 90 autorități ale 

administrației locale 

evaluate;  

- 90 rapoarte întocmite; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390.320 lei MLPDA 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

79 

Nr. 

crt. 
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Termen de 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

OBIECTIVE NAȚIONALE EUROPA 2020 
 

PIAȚA MUNCII 

RST 2 - Să atenueze impactul crizei COVID-19 asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a măsurilor de activare 

156.  Susținerea veniturilor 

angajaților și ale altor 

categorii profesionale care nu 

au calitatea de angajatori 

 

Măsuri active de sprijin pentru angajatori și lucrători86: 

- decontarea, pentru o perioadă de trei luni, a 41,5% din 

salariul de bază brut al angajatului, dar nu mai mult de 

41,5% din câștigul salarial mediu brut. Se aplică doar 

persoanelor care au avut contractului individual de 

muncă suspendat cel puțin 15 zile în perioada stării de 

urgenţă/ alertă, angajatorii având obligaţia menţinerii 

raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 

2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri  

- acordarea unei subvenții lunare pentru o perioada de 12 

luni, în cuantum de 50% din salariul angajatului, dar nu 

mai mult de 2.500 lei, pentru încadrarea în muncă a 

persoanelor în vârstă de peste 50 ani ale căror raporturi 

de muncă au încetat în perioada stării de urgență sau a 

stării de alertă, precum și a tinerilor cu vârsta 16 - 29 ani 

și a cetățenilor români aparținând celor două categorii de 

vârstă cărora le-au încetat, din motive neimputabile lor, 

raporturile de muncă aflate în derulare pe teritoriul altor 

state. 

Pentru o perioadă de trei 

luni, începând cu data de 1 

iunie 2020 

- nr. beneficiari. 

 

3.735 mil. 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 mld. 

lei/an 

 

ANOFM 

 

 

 

 

 

 

II/2020 

 

 

 

 

 

 

IV/2020  

 

 

 

 

 

 

 

- nr. beneficiari, din care: 

- persoane cu vârsta peste 

50 ani ale căror raporturi 

de muncă au încetat în 

perioada stării de 

urgență sau a stării de 

alertă;  

- tineri cu vârsta între 16-

29 ani;  

- cetățeni români 

aparținând celor două 

categorii de vârstă cărora 

le-au încetat, din motive 

neimputabile lor, 

raporturile de muncă 

aflate în derulare pe 

teritoriul altor state. 

                                                 
86 OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum și pentru 

modificarea unor acte normative 
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Acordarea unor drepturi de asistență socială87: 

- continuarea acordării concediului și a indemnizației 

pentru creșterea copilului sau pentru îngrijirea copilului 

cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, a 

concediului și indemnizației de acomodare pentru 

creșterea copilului încredințat în vederea adopției, pentru 

persoanele care se aflau în plata acestor drepturi 

- stimulentul de inserție pentru persoanele care au 

beneficiat de prelungirea drepturilor de concediu și de 

idemnizație pentru creșterea copilului, până la împlinirea 

de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul 

copilului cu handicap. 

Se menține aplicarea măsurii până la ridicarea restricțiilor, 

dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. 

I/2020 

 

IV/2020 - nr. beneficiari, din care:  

- pentru plata concediului 

și a indemnizației de 

creștere a copilului; 

- pentru plata concediului 

și a indemnizației de 

acomodare. 

- nr. beneficiari pentru 

stimulentul de inserție.  

Buget de 

stat 

ANPIS 

157.  Menținerea locurilor de 

muncă din sectoarele 

economice confruntate cu 

dificultăți 

Măsuri de reducere a riscului pierderii locului de muncă88:  

- acordarea indemnizației pentru șomaj tehnic pe perioada 

suspendării temporare a contractului individual de 

muncă, din inițiativa angajatorului; 

- acordarea unei indemnizații persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale și familiale, avocați și 

profesiilor liberale, persoane care obțin venituri exclusiv 

din drepturi de autor și drepturi conexe și pentru 

sportivii al căror contract de activitate sportivă a fost 

suspendat.  

Se menține aplicarea măsurii până la ridicarea restricțiilor, 

dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020. 

I/2020 

 

IV/2020 - nr. beneficiari. 850 mil. 

lei/lună 

ANOFM 

 

 

ANPIS 

 

158.  Implementarea schemei de 

ajutor de stat pentru 

sprijinirea investițiilor care 

promovează dezvoltarea 

regională și crearea de locuri 

de muncă 

Finanțarea unor investiții89 ce contribuie la crearea de locuri 

de muncă și reducerea disparităților regionale. Întreprinderile 

beneficiare trebuie să creeze cel puțin 10 de locuri de muncă, 

din care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători 

defavorizați, cu obligația de a menține fiecare loc de muncă 

creat pe o perioadă de cel puțin 5 ani, respectiv 3 ani în cazul 

IMM, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.  

III/2014 IV/2028 - nr. întreprinderi pentru care 

s-au emis acorduri de 

finanțare în perioada 2014-

2020; 

- nr. locuri de muncă create; 

- valoarea ajutorului de stat 

plătit către întreprinderi; 

- nr. întreprinderi care au 

încheiat proiectele de 

investiții, aflate în proces de  

Bugetul 

anual 

maxim 

100 mil. 

euro până în 

anul 2020 

inclusiv 

 

MFP 

                                                 
87 OUG nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care 

se menţin restricţii 
88 OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 59/2020 privind aprobarea OUG nr. 30/2020 
89 HG nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 
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monitorizare. 

159.  Mobilizarea unor segmente de 

populație pentru a intra pe 

piața muncii 

 

Integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă sau a celor inactive90 - furnizarea 

pachetelor personalizate de măsuri (finanțate din FSE prin 

POCU) destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă (șomeri de lungă durată, persoane inactive, lucrători 

vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de 

educație, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural 

care trăiesc din agricultura de subzistență și semi-

subzistență)  

IV/2017  IV/2023 - persoane care beneficiază de 

sprijin, din care șomeri, 

persoane inactive, persoane 

din zona rurală, persoane de 

etnie romă; 

717,642,56

1 

euro 

MFE  

(DG PECU) 

 

Încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont 

propriu, crearea de noi întreprinderi inclusiv a IMM-urilor 

inovative91 - FSE prin POCU sprijină financiar înființarea 

întreprinderilor cu profil non-agricol (în zone urbane cu 

posibilități reduse de ocupare), fiind acordate subvenții 

IMM-urilor pentru a crea noi locuri de muncă. 

 

III/2016 

 

IV/2023 - nr. persoane care 

beneficiază de sprijin, din 

care șomeri și persoane 

inactive/ angajați, inclusiv 

persoane care desfășoară o 

activitate independentă; 

- nr. microîntreprinderi și 

IMM-uri care beneficiază de 

sprijin. 

244.505.03

7 euro 

Dezvoltarea economiei și a antreprenorialului social92 - din 

FSE prin POCU este susținută dezvoltarea structurilor de 

economie socială, înființarea întreprinderilor sociale de 

inserție, precum și implementarea activităților de consiliere, 

mentorat și formare profesională în domeniul social. 

III/2016 

 

IV/2023 - entități de economie socială 

(din care din zona rurală) 

finanțate. 

90.000.000 

euro 

160.  Mobilizarea angajatorilor și a 

lucrătorilor pentru 

dobândirea de noi competențe 

 

Asigurarea accesului la formare profesională pe tot 

parcursul vieții93 - acordarea stimulentelor financiare pentru 

organizarea programelor de formare la locul de muncă - 

formarea angajaților, evaluarea, validarea și certificarea 

competențelor (POCU, AP3) - și finanțarea măsurilor 

destinate creșterii participării la FPC pentru persoanele cu 

nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta 40+, persoane 

din zone rurale defavorizate (POCU, AP6) 

IV/2017 

 

IV/2023 - nr. angajați care beneficiază 

de programe de formare; 

- nr. întreprinderi sprijinite 

financiar, din care IMM. 

149.361.70

1,88 

euro 

MFE  

(DG PECU) 

Adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor și a 

antreprenorilor la schimbările pieței muncii94 - finanțarea 

programelor de formare destinate managerilor și 

antreprenorilor, îmbunătățirea managementului resurselor 

IV/2017 IV/2023 - nr. persoane care 

beneficiază de sprijin, din 

care: persoanele care asigură 

managementul strategic al 

75.888.395

,24 euro 

                                                 
90 POCU 2014-2020, AP 3 Locuri de muncă pentru toți, PI8i  
91 POCU 2014-2020, AP 3 Locuri de muncă pentru toți, PI 8iii 
92 POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9v  
93 POCU 2014-2020, AP 3 Locuri de muncă pentru toți și AP 6 Educație și competențe, PI10 iii  
94 POCU 2014-2020, AP 3 Locuri de muncă pentru toți, PI 8v 
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umane din companii, introducerea modelelor inovatoare de 

organizare a muncii sau a formelor flexibile de ocupare, 

măsuri de planificare strategică a companiilor și acordarea de 

asistență angajaților ce urmează să fie disponibilizați 

 

firmelor/ antreprenori/ 

persoane din departamentele 

de resurse umane/ lucrători 

care urmează a fi 

disponibilizați 

- nr. întreprinderi sprijinite, 

din care IMM-uri. 

161.  Implementarea garanției 

pentru tineret95 

 

 

Implementarea proiectului INTESPO – Înregistrarea 

Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare - 

identificarea și înregistrarea tinerilor inactivi NEETs de către 

Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării măsurilor 

integrate de sprijin 

III/2017 III/2021 - nr. tineri NEETs identificați;  

- nr. înregistrați la SPO.  

213.636.39

5,25 lei 

ANOFM 

 

 

 

 

MFE/ DG 

PECU  

ANOFM 

Asigurarea unor pachete personalizate destinate tinerilor 

NEETs - măsuri active de ocupare, programe de formare 

profesională, evaluarea și certificarea competențelor 

dobândite în context informal și non-formal, prime de 

mobilitate, programe de ucenicie și stagii, stimularea 

angajatorilor pentru a crea locuri de muncă (FSE și ILMT96) 

III/2016 IV/2023 - tineri NEET șomeri care 

beneficiază de sprijin, din 

care persoane de etnie romă/ 

din zona rurală. 

 

673.370.95

6,79 euro 

162.  Sprijin pentru angajarea 

tinerilor în agricultură, 

acvacultură și industria 

alimentară 

Implementarea programului Stimularea angajării tinerilor în 

sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară97 

- finanțarea firmelor care fac dovada angajării a minimum 

două persoane cu vârsta sub 40 ani pe o perioada de 12 luni. 

I/2020 IV/2020 - nr. firme sprijinite; 

- nr. persoane cu vârsta sub 

40 ani angajate. 

1.000 mii 

lei 

(buget 

pentru anul 

2020) 

MADR 

163.  Creșterea numărului de 

locuri de muncă și 

diversificarea economiilor 

locale în zonele rurale 

 

1. Înființarea de activități neagricole în zone rurale98 - 

înființarea de noi activități neagricole, în cadrul fermelor de 

mici dimensiuni sau de către membrii familiilor de fermieri 

și de micii întreprinzători din mediul rural, pentru care se 

acordă o sumă forfetară din FEADR 2014-2020/PNDR.  

III/2015 IV/2023 - nr. beneficiari care primesc 

sprijin financiar, din care 

pentru teritoriul ITI Delta 

Dunării; 

- nr. locuri de muncă create; 

- cheltuiala publică realizată. 

Fondurile 

alocate 

pentru 

perioada 

2014-2020 

au fost 

epuizate, 

continuă 

implement

area 

proiectelor 

din 

sesiunile 

MADR  

(AM PNDR) 

                                                 
95 POCU 2014-2020, AP 1 Inițiativa locuri de muncă pentru tineri – regiuni eligibile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia și AP2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEET, PI 8ii  
96 Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri 
97 Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară; HG nr. 325/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară 
98 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 

https://lege5.ro/Gratuit/gmytimrvgmya/legea-nr-336-2018-privind-aprobarea-programului-pentru-stimularea-angajarii-tinerilor-in-sectoarele-agricultura-acvacultura-si-industria-alimentara
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anterioare. 

2. Dezvoltarea de activități neagricole de către 

întreprinderile/fermele existente99 - dezvoltarea de activități 

neagricole în zonele rurale de către microîntreprinderi și 

întreprinderi mici existente, fermieri sau membrii 

gospodăriilor agricole, finanțate din FEADR 2014-

2020/PNDR.  

III/2015 IV/2023 - nr. beneficiari care primesc 

sprijin financiar, din care 

pentru teritoriul ITI Delta 

Dunării; 

- nr. locuri de muncă create; 

- cheltuiala publică realizată. 

Pentru anul 

2020 nu s-a 

stabilit 

lansarea 

unei noi 

sesiuni de 

depunere 

proiecte, 

continuă 

implement

area 

proiectelor 

din 

sesiunile 

anterioare. 

3. Instalarea tinerilor fermieri100 - măsura, finanțată din 

FEADR 2014-2020/PNDR, vizează acordarea unui sprijin 

financiar nerambursabil tinerilor fermieri în vederea stabilirii 

lor în mediul rural. Finanțarea se acordă pentru 

implementarea planului de afaceri pentru dezvoltarea 

exploatațiilor agricole, inclusiv pentru capital de lucru.  

I/2015 IV/2023 - nr. tineri fermieri sprijiniți, 

din care pentru teritoriul ITI 

Delta Dunării; 

- cheltuiala publică realizată. 

43,02 mil. 

euro 

(bugetul 

stabilit 

pentru 

sesiunea 

2020) 

4. Dezvoltarea fermelor mici101 - implementarea proiectelor, 

finanțate din FEADR 2014-2020/PNDR, pentru care sprijinul 

financiar se acordă sub formă de sumă forfetară pentru 

implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri.  

III/2015 IV/2023 - nr. ferme mici sprijinite 

financiar, din care pentru 

teritoriul ITI Delta Dunării; 

- cheltuiala publică realizată. 

Pentru anul 

2020 nu s-a 

stabilit 

lansarea 

unei noi 

sesiuni de 

depunere 

proiecte, 

continuă 

implement

area 

proiectelor 

din 

sesiunile 

anterioare. 

                                                 
99 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.4 - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole 
100 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
101 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
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164.  Prevenirea și combaterea 

muncii nedeclarate  

Derularea acțiunilor de control efectuate de structurile 

Inspecției Muncii în domenii de activitate susceptibile a avea 

o incidență crescută a muncii nedeclarate sau subdeclarate102. 

I/2020 IV/2020 

 

- număr controale; 

- angajatori sancționați; 

- persoane depistate că 

desfășoară muncă 

nedeclarată; 

- sancțiuni aplicate; 

- valoare amenzi aplicate 

angajatorilor; 

- nr. măsuri dispuse. 

 IM 

 

Desfășurarea unor acțiuni de conștientizare pentru prevenirea 

muncii nedeclarate. 

I/2020 IV/2020 - număr conferințe de presă, 

comunicate de presă și 

apariții în mass media. 

 IM 

CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE 

Stimularea investițiilor private în CDI 

165.  Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru 

inovare  

Finanțarea, din FEDR103, a următoarelor tipuri de proiecte: 

- proiecte de CDI derulate de întreprinderi de tip start-up sau 

spin-off sau de întreprinderi inovatoare nou-înființate;  

- proiecte ale întreprinderilor nou-create inovatoare; 

- proiecte tehnologic inovative (de investiții) ale 

întreprinderilor pentru care activitatea de CD nu constituie 

obiectul principal de activitate, dar care urmăresc 

introducerea inovării în activitatea proprie (prin proiecte 

care dezvoltă produse și/sau procese noi sau substanțial 

îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate 

pe cercetare sau pe drepturi de proprietate intelectuală).  

II/2015 IV/2023 - nr. de întreprinderi sprijinite 

financiar (total, întreprinderi 

noi, de tip start-up, de tip 

spin-off); 

- nr. de cereri de brevete 

rezultate din proiecte; 

- nr. de locuri de muncă nou-

create pentru cercetători; 

- valoarea cheltuielilor private 

atrase; 

- nr. de co-publicații științifice 

publicate în baza 

contractelor. 

468 mil. lei 

(FEDR+ 

BS)  

 

MEC 

MFE* 

166.  Dezvoltarea IMM-urilor prin 

inovare 

Implementarea Programului Dezvoltarea afacerilor, inovare 

și IMM104 care are ca scop finanțarea proiectelor destinate 

creșterii competitivității și rentabilității întreprinderilor din 

România, cu accent pe dezvoltarea și implementarea de 

tehnologii, produse și servicii inovative, cu accent pe 

inovarea verde în industrie, TIC și dezvoltarea durabilă a 

sectorului marin și maritim. 

II/2018 IV/2024 - nr. de proiecte contractate; 

- tehnologii/ procese/ soluții 

inovative dezvoltate/ 

aplicate (noi în 

întreprindere)/ 

comercializate (noi pe 

piață); 

- nr. de locuri de muncă 

create. 

45 mil. 

euro 

MFE 

                                                 
102 Construcții, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, depozitarea și comercializarea produselor cerealiere și a produselor de panificație, industria lemnului, comerț cu ridicata și cu amănuntul, pază, unități 

care desfășoară activități în stațiuni montane și de pe litoral, unități care desfășoară activități pe timpul nopții, colectarea și reciclarea deșeurilor nepericuloase, întreținerea și repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii 
103 POC, Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI (Ghidul solicitantului, secțiunile C – Proiecte ale întreprinderilor inovatoare de tip start-up sau spin-off și D – Proiecte ale 

întreprinderilor nou-înființate inovatoare) 
104 Program lansat de Innovation Norway (în calitate de operator de fond) și finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014 - 2021 
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167.  Crearea de parteneriate 

public-private pentru CD și 

pentru transfer de cunoștințe 

Implementarea proiectelor (finanțate din FEDR105 și PNCDI 

III106) care presupun transfer de cunoștințe, tehnologie și 

personal cu competențe de CDI între mediu public și cel 

privat, în scopul creșterii performanței și competitivității 

agenților economici și valorificării expertizei tehnico-

științifice existente în sistemul public de CDI prin: 

intensificarea parteneriatelor pentru activități de cercetare 

industrială și dezvoltare experimentală; realizarea de 

produse/ tehnologii/ metode/ servicii noi sau semnificativ 

îmbunătățite și introducerea acestora în circuitul productiv; 

completarea lanțurilor de valoare de la furnizori primari până 

la comercializarea bunului finit. 

 

III/2015 IV/2023 - nr. de proiecte finanțate; 

- nr. de contracte încheiate cu 

întreprinderi; 

- nr. de licențe acordate 

întreprinderilor; 

- valoarea cheltuielilor private 

atrase pe contractele cu 

întreprinderi; 

- nr. publicații științifice 

publicate în baza 

contractelor;   

- nr. de locuri de muncă 

pentru cercetători nou-

create; 

- nr. de cereri de brevete 

rezultate din proiecte; 

- produse/ tehnologii/ metode/ 

servicii noi sau semnificativ 

îmbunătățite realizate. 

805,75 mil. 

lei FEDR 

+ 

359,5 mil. 

lei BS 

MEC 

MFE* 

168.  Achiziții publice pentru 

inovare 

Finanțarea, prin PNCDI III107, a proiectelor tip "Soluţii” prin 

care sunt oferite soluţii sub formă de bun 

(produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la 

necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice 

pentru inovare). 

Etape 2020: 

- derularea competiției de tip ”top-down” (licitație restrânsă) 

pentru teme de cercetare sprijinite de MS în vederea 

accelerării cercetărilor științifice care pot contribui la 

combaterea răspândirii COVID-19 prin prevenție eficientă 

și diagnosticare rapidă, precum și pentru susținerii 

intervențiilor eficiente în limitarea răspândirii pandemiei 

COVID-19 pe teritoriul României. 

I/2016 IV/2020 - nr. proiecte finanțate; 

- instrumente/ metode/ 

produse/ dispozitive etc. 

dezvoltate și testate; 

- rezultate ale CD transferate 

în economie (sistemul de 

sănătate).  

25 mil. lei 

(BS) 

MEC 

169.  Promovarea transferului 

tehnologic 

Finanțarea, din FEDR108, a proiectelor de investiții pentru 

dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), 

implicit și a centrelor de competență, în concordanță cu 

III/2017 IV/2023 - nr. de ITT sprijinite; 

- nr. de întreprinzători care 

beneficiază de sprijin 

82,04 mil. 

euro 

(FEDR + 

MLPDA 

(AMPOR) 

 

                                                 
105 POC, Acțiunea 1.2.3 (Ghidul solicitantului, secțiunea G) – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. 
106 PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, subprogramul 2.1. - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, Acțiunile: 2.1.1. Cecuri de inovare, 

2.1.2. Proiect transfer de cunoaștere la agentul economic - Bridge Grant, 2.1.3. Proiect experimental – demonstrativ (demonstrare concept), 2.1.4. Proiect de transfer la operatorul economic, 2.1.5 Organizare și dezvoltarea 

cluster – Cluster inovativ. 
107 PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, subprogramul 2.1. - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, Acțiunea: Soluții 
108 POR, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic: PI 1.1.A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic, PI 1.1.B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice și PI 1.1.C – Investiții pentru IMM-

uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT. 
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SNCDI 2020 și cu documentele regionale de specializare 

inteligentă. Vor fi implementate trei scheme de finanțare: 1) 

o schemă dedicată ITT; 2) una dedicată parcurilor științifice 

și tehnologice și 3) o schemă dedicată IMM-urilor (care în 

parteneriat cu un ITT, vor solicita investiții pentru 

implementarea unui rezultat al cercetării, într-unul dintre 

domeniile de specializare inteligentă).  

nefinanciar; 

- nr. de întreprinderi care 

beneficiază de grant. 

BS) 

 

170.  Creșterea inovării în 

întreprinderi 

Sprijinirea, cu finanțare din FEDR109, a priorităților de 

specializare inteligentă, selectate în cadrul ”Inițiativei DG 

Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”110. 

Vor fi sprijinite proiecte care au ca scop introducerea pe 

piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile 

prioritare identificate în strategiile regionale de specializare 

inteligentă (RIS3) și SNCDI 2020. Proiectele pot conţine 

activităţi din următoarele categorii:  

- activităţi de CDI (însemnând activităţi de cercetare 

industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare 

tehnologică și activităţi de inovare) – ex. proiecte pentru 

dezvoltarea unui model conceptual inovativ (proof-of-

concept);  

- activităţi de investiții în infrastructură și echipamente în 

vederea pregătirii producției bunurilor inovatoare sau a 

furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităților de 

cercetare;  

- activităţi de sprijinire a comercializării și activităţi de 

inovare (achiziționarea de servicii suport, activități de 

marketing și promovare a produselor/serviciilor inovative, 

activităților de management proiect, comunicare și 

vizibilitate). 

I/2017 IV/2023 - nr. de cooperări 

implementate ca urmare a 

Inițiativei. 

 

74,87 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS)  

MLPDA 

(AMPOR) 

171.  Sprijinirea cercetării – 

dezvoltării din domeniul 

agricol și al dezvoltării rurale 

 

Implementarea Planului sectorial pentru cercetare-

dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al 

MADR, pe anii 2019-2022 – ADER 2022111. Planul are care 

scop sprijinirea proiectelor de cercetare aplicată și inovare în 

domeniul agricol pentru facilitarea adaptării noilor tehnologii 

la condițiile de producție din România și găsirea unor soluţii 

II/2019 

 

IV/2022 

 

- nr. de proiecte contractate; 

- nr. de proiecte 

implementate. 

133 mil. lei 

(buget 

total), din 

care 33 

mil. lei 

buget 2020 

MADR 

                                                 
109 POR, AP 1 – Promovarea transferului tehnologic, O.S. 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România. 

Proiectul Sprijin țintă pentru implementarea RIS3 s-a derulat în două etape: în etapa 1 (octombrie 2016 – iunie 2018) au fost sprijinite regiunilor de dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest; în etapa 2 (iunie 2018 – iunie 2019) 

sprijinul a fost extins la toate cele opt regiuni de dezvoltare din România. 
110 În România, “Inițiativa Regiuni mai puțin dezvoltate” s-a derulat prin proiectul Sprijin țintă pentru implementarea RIS3, în două etape: în etapa 1 (octombrie 2016 – iunie 2018) au fost sprijinite regiunilor de dezvoltare 

Nord-Est și Nord-Vest; în etapa 2 (iunie 2018 – iunie 2019) sprijinul a fost extins la toate cele opt regiuni de dezvoltare din România. 
111 OM nr. 341/16.06.2019 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

87 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

viabile de conservare și de exploatare durabilă a resurselor 

agricole. Planul se va implementa pe o perioadă de 36 de 

luni, cu finanțare de la BS și va sprijini 134 de proiecte de 

cercetare aplicată și inovare în domeniul agricol, care să 

contribuie la reducerea costurilor de producție pe fondul 

sporirii randamentului și calității produselor.  

172.  Promovarea de facilități 

fiscale pentru CD 

 

 

Măsura constă în: 

1) Elaborarea Schemei de ajutor de stat pentru aplicarea 

scutirii de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate a 

contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de CDI112 

(termen: trim. IV/2020). 

2) Crearea unui mecanism de monitorizare a impactului 

aplicării facilităților fiscale din domeniul CDI (scutirea 

impozitului pe salarii pentru personalul calificat din activități 

de CDI și deducerea fiscală suplimentară de 50% pentru 

cheltuielile de CD ale întreprinderilor la determinarea 

profitului impozabil) prin constituirea unei baze de date (în 

administrarea și responsabilitatea MEC) care să cuprindă 

informații referitoare la angajați, angajatori și volumul 

activităților de cercetare dezvoltare și inovare din sectorul 

public (termen: trim. IV/2020). 

I/2016 IV/2020 - legislație secundară (schemă 

de ajutor de stat) elaborată;  

- bază de date creată. 

 MEC 

MFP 

173.  Facilitarea accesului IMM-

urilor inovative la finanțare  

 

 

Susținerea accesului la finanțare sub formă de capital de risc 

pentru întreprinderi inovative113, prin implementarea schemei 

de ajutor de stat și de minimis sub formă de investiții de 

capital de risc114 administrată de FEI (în calitate de Fond de 

Fonduri).  

 

IV/2016 IV/2023 - acord de finanțare semnat cu 

FEI; 

- nr. de intermediari financiari 

selectați; 

- nr. de IMM-uri în care s-au 

făcut investiții de capital; 

- valoarea investițiilor de 

capital; 

- nr. de IMM-uri inovatoare 

care au primit împrumuturi; 

- valoarea împrumuturilor 

acordate. 

40 mil. 

euro 

(FEDR) pt. 

investiții 

de capital 

de risc 

+ 15,15 

mil. euro 

(FEDR) pt. 

creditare 

subvențion

ată  

MFE 

Consolidarea dimensiunii europene a politicilor și programelor naționale CDI 

174.  Sprijinirea participării 

românești la programe de 

CDI europene și 

internaționale 

Măsura urmărește creșterea participării la programe europene 

și internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea 

cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la 

rețele transnaționale de colaborare prin finanțarea de proiecte 

III/2015 IV/2023 - volum de finanțare pe 

proiecte reprezentative 

pentru implicarea României  

în activități internaționale de 

191 mil. lei 

BS + 154 

mil. lei 

FEDR  

MEC 

                                                 
112 Conform art. 221 din Codul Fiscal 
113 POC, AP1, Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață 
114 Ordinul MFE nr. 194/2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru IMM-uri în cadrul POC 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

88 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

având ca scop: 

- îmbunătățirea cooperării bilaterale/ multilaterale, sprijinirea 

participării în cadrul diferitelor programe europene și 

internaționale (EUREKA, EUROSTAR, NATO) - prin 

PNCDI III115; 

- crearea de echipe/„teaming” între instituții de cercetare din 

străinătate și instituții de CD din România, înființarea de 

catedre ERA, sprijinirea proiectelor de CDI care au fost 

acceptate, dar nefinanțate de programul-cadru Orizont 

2020, crearea unor centre suport pentru sprijinirea 

elaborării propunerilor de proiecte pentru Orizont 2020 sau 

alte programe internaționale - prin POC116. 

CD; 

- nr. de proiecte derulate în 

cadrul programelor europene 

și internaționale (total și pe 

programe); 

- nr. de centre suport pentru 

aplicații la Orizont 2020 și 

la alte programe 

internaționale create; 

- contribuție din Orizont 2020 

atrasă de România crescută. 

175.  Implementarea proiectului de 

infrastructură de cercetare  

pan-europene Extreme Light 

Infrastructure – Nuclear 

Physiscs (ELI-NP) 

Construirea infrastructurii de cercetare pan-europene ELI-NP 

(cu finanțare din FEDR117 - faza a doua a proiectului) și 

dezvoltarea de activități de CD într-o gamă largă de domenii 

științifice: fizică fundamentală și astrofizică, fizică nucleară 

și gestionarea deșeurilor radioactive, știința materialelor și 

științele vieții. 

Etape 2020: 

- continuarea procesului de achiziție, instalare, calibrare și 

testare a echipamentelor din dotarea laboratoarelor 

experimentale; 

- construirea sistemului fascicul gamma. 

III/2016 II/2023 - nr. de noi cercetători în 

entitatea care beneficiază de 

sprijin (echivalent normă 

întreagă);  

- nr. specialişti din străinătate 

angajaţi în proiectele 

susţinute; 

- nr. co-publicaţii ştiinţifice 

public-private publicate. 

645,2 mil. 

lei FEDR 

+ 

161,3 mil. 

lei BS 

MEC 

176.  Promovarea proiectului pan-

european Advances Lead Fast 

Reactor European 

Demonstrator (ALFRED) 

Proiectul ALFRED constă în construirea unui demonstrator 

de reactor nuclear cu plumb de generație IV și a 

infrastructurii de cercetare suport, pe platforma ICN Pitești-

Mioveni. Implementarea proiectului are ca scop 

demonstrarea viabilității tehnice și economice a tehnologiei 

LFR (Lead Fast Reactor - reactori rapizi răciți cu plumb), o 

tehnologie avansată de producere a energiei cu emisii scăzute 

de carbon, care să contribuie la creșterea siguranței în 

funcționare, minimizarea cantităților de deșeuri radioactive 

produse și utilizarea eficientă a resurselor de uraniu.  

Etape 2020: 

- implementarea proiectului-suport cu tema Activități de 

 I/2017 IV/2020 - documente de strategie 

națională elaborate; 

- nr. de programe/planuri de 

acțiuni elaborate; 

- nr. de studii de fezabilitate 

finalizate; 

- sisteme și instrumente de 

calcul specifice tehnologiei 

LFR dezvoltate; 

- studii suport elaborate 

pentru pregătirea aplicațiilor 

de finanțare a infrastructurii 

12 mil. lei 

(buget 

proiect-

suport) 

 

MEC 

                                                 
115 PNCDI III, Programul 3 - Cooperare europeană și internațională, subprogramele 3.1 – Bilateral/Multilateral, 3.2 – Orizont 2020, 3.5 – Alte inițiative și programe europene și internaționale și 3.6 – Suport 
116 POC, AP 1, Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Programului Orizont 2020 și alte programe de CDI internaționale 
117 POC 2014-2020, AP 1, Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, secţiunea Proiecte majore. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED 

în România/ PRO Alfred118 (termen: trim. IV/2020) care are 

ca obiective specifice, printre altele, fundamentarea și 

maturizarea implementării infrastructurii ALFRED prin 

analiza fezabilității, elaborarea documentațiilor, stabilirea 

cerințelor operaționale pentru instalațiile experimentale, 

derularea studiilor necesare pentru analiza impactului 

economic, social și tehnico-științific la nivel local, regional 

și național, precum și prin promovarea pe plan intern și 

extern (termen: trim. IV/2020). 

Alfred; 

- nr. de machete, simulări, 

materiale expoziționale 

pentru promovarea 

infrastructurii ALFRED; 

- nr. de cercetători 

specializați. 

177.  Implementarea proiectului de 

infrastructură de cercetare 

pan-europeană Centrul 

internațional de studii 

avansate pentru sisteme fluvii-

delte-mări DANUBIUS-RI 

Construirea Centrului DANUBIUS-RI și susținerea 

activităților de CDI (cu finanțare din FEDR119 și PNCDI 

III120) pentru furnizarea de soluții științifice inovative, ca 

răspuns la principalele provocări globale din domeniul 

managementului integrat al sistemului fluviu – deltă – mare 

și, în particular, pentru dezvoltarea durabilă a sistemului 

Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră, ca bună practică 

pentru sistemele de acest tip de la nivel mondial. Proiectul 

este reprezentativ pentru contribuția României la Strategia 

UE pentru Regiunea Dunării, în domeniul CDI și contribuie 

semnificativ la îndeplinirea ODD 14. 

Etape 2020 - 2021:  

- contractarea și demararea implementării proiectului Proiect 

suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI (cu 

finanțare prin POC) prin care va fi finalizată documentația 

necesară proiectului major de construcție a infrastructurii, 

inclusiv a aplicației pentru finanțarea din FEDR 2014-

2020121. 

I/2016 IV/2022 - suprafețe (clădiri și terenuri)  

construite; 

- laboratoare de CD nou 

create; 

- echipamente de CD cu 

valoare mai mare de 

100.000 euro achiziționate și 

puse în funcțiune. 

 

- studii/ analize finanțate și 

finalizate prin proiectul – 

suport și care vor fi folosite 

în implementarea proiectului 

major; 

- aplicația/ cererea de 

finanțare pentru proiectul 

DANUBIUS-RI definitivată 

și depusă pentru finanțare. 

150 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS) pentru 

construcție 

și operare 

+ 

5 mil. euro 

(FEDR + 

BS) proiect 

- suport 

MEC  

(INCD 

GeoEcoMar) 

Întărirea capacității și performanțelor sistemului de CDI 

178.  Îmbunătățirea guvernanței 

strategiei naționale/ regionale 

de specializare inteligentă 

 

Măsura constă în implementarea proiectului Creșterea 

capacității sistemului de CDI de a răspunde provocărilor 

globale și consolidarea capacității anticipatorii de elaborare 

a politicilor publice bazate pe dovezi122. Implementarea 

proiectului vizează îndeplinirea condiției favorizante pentru 

domeniul CDI care trebuie îndeplinită în contextul cadrului 

II/2019 II/2022 - Analiza factorilor care 

împiedică diseminarea 

inovării, inclusiv 

digitalizarea - realizată; 

- Comitet de Coordonare 

pentru Specializare 

26,04 mil. 

lei (FSE + 

BS) 

MEC  

(UEFISCDI) 

MEEMA  

ADR 

MLPDA 

(ADR-uri) 

                                                 
118 Proiectul-suport se derulează prin PNCDI III (Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogramul 5.5 Programul de CDI pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED); perioadă de implementare: 

septembrie 2019 – noiembrie 2020 
119 POC 2014-2020, AP 1, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, secţiunea Proiecte majore. 
120 PNCDI III, Programul 5 – Cercetare în domenii de interes strategic, sub-programul 5.4. - Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări - Danubius 
121 În 2015, proiectul a fost inclus pe lista de proiecte a ESFRI (Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare) 
122 Proiectul SIPOCA 592 Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi, derulat de MEC în parteneriat cu 

UEFISCDI: perioadă de implementare mai 2019 - mai 2022, valoare totală – 26,04 mil. lei (FSE și BS). 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

financiar 2021-2027.  

Etape 2020-2021: 

- definirea/stabilirea, de către MEEMA, a principalelor 

acțiuni pentru asigurarea managementului tranziției 

industriale; 

- elaborarea, de către MLPDA și ADR-uri, a strategiilor 

regionale de specializare inteligentă 2021-2027 (RIS); 

- elaborarea metodologiei de desfășurare a procesului de 

descoperire antreprenorială la nivel național și regional; 

- elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și 

Specializare Inteligentă/SNCISI; 

- stabilirea sistemului de monitorizare și evaluare, precum și 

a cadrului metodologic de raportare a implementării 

SNCISI; 

- definirea/ stabilirea principalelor acțiuni pentru 

îmbunătățirea sistemului de cercetare și inovare, la nivel 

național și regional, inclusiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității 

reglementărilor în domeniul antreprenorialului inovativ; 

- digitalizarea sistemului CDI (a programelor nucleu, a 

planului sectorial și a altor programe din PNCDI III), 

dezvoltarea sistemelor informatice pentru îmbunătățirea 

activității CDI, creșterea interoperabilității cu sistemul de 

educație și industrie (inclusiv cu platforma mySMIS și cu 

platforma UEFISCDI) și dezvoltarea platformelor 

BrainMap, Romanian Repository of Open Access, ERRIS, 

Accelerate Romania.  

Inteligentă funcțional; 

- metodologii (nivel regional 

și național) elaborare; 

- strategii RIS elaborare; 

- SNCISI elaborată; 

- sistem de monitorizare și 

evaluare stabilit; 

- platforme electronice 

dezvoltate. 

 

179.  Evaluarea politicilor 

naționale în domeniul CDI, a 

guvernanței și arhitecturii 

instituționale 

Utilizarea mecanismului de sprijin al politicilor (Policy 

Support Facility/ PSF), finanțat integral din Programul 

Orizont 2020, pentru evaluarea politicilor naționale în 

domeniul CDI, a guvernanței și arhitecturii instituționale123, 

în vederea identificării de măsuri de reformă, atât la nivel 

programatic și instituțional, cât și la nivel legislativ necesare 

pentru mai buna integrare în Spațiul European al Cercetării. 

IV/2020 IV/2021 - raport de evaluare a 

sistemului CDI cu 

recomandări de 

implementat, realizat de 

experți externi în parteneriat 

cu Comisia Europeană. 

 MEC 

Alte instituții 

publice 

centrale care 

derulează 

programe cu 

componente 

de C&I 

Academia 

Română 

180.  Consolidarea capacitații Implementarea proiectului124 având ca scop consolidarea I/2019 I/2021 - politică publică în domeniul 7,9 mil. lei MEC 

                                                 
123 Conform Memorandumului aprobat în sedința de guvern din data de 14 mai 2020 
124 Proiect SIPOCA 393 derulat de MEC în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Academia de Studii Economice și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecatronica și Tehnica Măsurării: perioadă de 

implementare februarie 2019 - februarie 2021, valoare eligibilă – 7,9 mil. lei  
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Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

instituționale a MEC prin 

optimizarea proceselor 

decizionale în domeniul CDI 

 

capacității instituționale a MEC pentru a contribui la 

susținerea unei economii moderne și competitive, inclusiv 

prin reducerea barierelor de reglementare care împiedică 

legăturile dintre mediul academic/de cercetare și cel privat. 

Obiective: 

- elaborarea unei politici publice cu accent pe segmentul 

cercetării aplicative, al inovării, transferului tehnologic 

(ITT) și al valorificării rezultatelor cercetării, în corelație 

cu necesitățile mediului economic; 

- sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul CDI;  

- implementarea unui cadru de lucru care să faciliteze 

elaborarea și aplicarea unor proceduri simplificate pentru 

companiile care au activității de CDI;  

- dezvoltarea competențelor pentru personalul MEC. 

de CDI elaborată și 

aprobată; 

- act normativ sistematizat 

elaborat și aprobat; 

- procedură elaborată; 

- nr. sesiune de instruire 

organizate; 

- nr. persoane instruite. 

(FEDR + 

BS)  

Asigurarea unei baze științifice de înaltă calitate  

181.  Dezvoltarea resurselor umane 

pentru cercetare  

Finanțarea, de la BS prin PNCDI III125, a proiectelor având 

ca scop dezvoltarea noilor generații de cercetători și a 

școlilor de cercetare competitive la nivel european: proiecte 

de mobilitate pentru cercetători cu experiență și pentru tineri 

cercetători din diaspora; acordarea de burse (Bursa Tânărului 

Cercetător, burse de cercetare „Ștefan Odobleja”, burse de 

cercetare „Spiru Haret”) și granturi de cercetare (ex. Grantul 

pentru tineri cercetători Regele Carol I); premierea 

rezultatelor cercetării (pentru articole publicate și brevete 

înregistrate la OSIM, EPO sau USPTO); proiecte legate de 

performanța instituțională/proiecte complexe realizare în 

consorții CDI. 

I/2015 IV/2020 - nr. de cercetători implicați în 

programe/proiecte de 

dezvoltare a resurselor 

umane pentru cercetare, din 

care: 

- nr. de tineri cercetători 

(cu vârsta mai mică de 35 

ani); 

- nr. de doctori/ 

doctoranzi/ post-

doctoranzi. 

- nr. de premii internaționale 

la nivel individual; 

- nr. de premii acordate. 

194 mil. lei  

 (BS) 

 

MEC 

182.  Stimularea colaborării cu 

cercetători de înaltă 

competență din străinătate 

Implementarea de proiecte de CDI conduse de specialiști din 

străinătate și derulate de instituții de cercetare publice și/sau 

private și întreprinderi, în scopul creării de nuclee de 

competență științifică și/sau tehnologică, în domeniile de 

specializare inteligentă (cu finanțare din FEDR)126. Acțiunea 

asigură deschiderea sistemului românesc de CDI către 

mediul științific european și internațional, în conformitate cu 

obiectivele Spațiului European de Cercetare. 

IV/2015 IV/2023 - nr. de proiecte de CDI 

conduse de cercetători 

străini finanțate; 

- nr. de locuri de muncă 

pentru cercetători create; 

- nr. de co-publicații științifice 

public-private publicate; 

- nr. și valoare proiecte 

contractate în cadrul 

programului Orizont 2020. 

 427 mil. 

lei (FEDR 

+ BS) 

MEC 

MFE* 

                                                 
125 PNCDI III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de CD: Subprogramul 1.1. – Resurse umane și Subprogramul 1.2. – Performanța instituțională - Proiecte complexe realizare în consorții CDI (UEFISCDI) 
126 POC, Acțiunea 1.1.4 (Ghidul solicitantului, secțiunea E) – Atragerea cercetătorilor de înaltă competență din străinătate 
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183.  Dezvoltarea marilor 

infrastructuri de CD 

Implementarea de proiecte (finanțate din FEDR)127 pentru 

crearea sau modernizarea de centre și laboratoare de CD 

publice și private, de înaltă performanță și pentru susținerea 

clusterelor de inovare, cu impact științific și tehnologic major 

în domeniile de specializare inteligentă. 

Etape 2020: 

- lansare apeluri de proiecte 2020 – clustere de inovare (trim. 

I/2020); 

- contractare și monitorizare proiecte selectate pentru 

finanțare la apelurile de proiecte din anii anteriori (termen: 

trim. IV/2020). 

I/2015 

 

IV/2023 - proiecte finalizate; 

- nr. de laboratoare de CD; 

nou create/modernizate; 

- nr. de locuri de muncă 

pentru cercetători create/ 

menținute. 

1.181,85 

mil. lei  

(faza I de 

contractare

) 

+ 

414 mil. lei 

(apelurile 

din faza II) 

(FEDR + 

BS) 

MEC 

MFE*  

184.  Dezvoltarea unor rețele de 

centre de CD 

Măsura vizează creșterea gradului de implicare și conectare a 

cercetătorilor români pe plan național și internațional. 

Din FEDR128 sunt finanțate următoarele tipuri de proiecte: 

 

1. modernizarea/extinderea rețelei RoEduNet  

I/2017 IV/2023 - nr. de conexiuni realizate; 

- nr. de noi instituții cu 

activitate de CD racordate la 

rețea; 

- nr. de echipamente IT în 

valoare de peste 100.000 

euro achiziționate; 

 

 

 

 

27,152 mil. 

lei (FEDR 

+ BS)  

MEC 

MFE* 

2. modernizarea infrastructurilor de tip CLOUD și a 

infrastructurilor masive de date 

 

- nr. de echipamente IT în 

valoare de peste 100.000 

euro achiziționate; 

- aplicații dezvoltate/ 

achiziționate; 

55,23 mil. 

lei (FEDR 

+ BS) 

 

 

3. asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și 

baze de date europene și internaționale  

4. aplicarea  politicilor de securitate cibernetică în sistemul 

CDI și dezvoltarea instrumentelor de interoperabilitate a 

sistemelor informatice proprii și monitorizează schimbul de 

date între instituțiile statului. 

- nr. de arhive de publicații 

electronice achiziționate; 

- nr. de beneficiari, 

instituții/organizații din 

sistemul CDI care primesc 

acces la resurse electronice 

de informare/documentare 

on-line. 

186,7 mil. 

lei 

(FEDR + 

BS) 

valoare 

eligibilă 

 

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Constituirea unei economii cu emisii scăzute de GES (răspunde la RST 3) 

185.  Operaționalizarea Strategiei 

naționale privind schimbările 

climatice și creștere 

economică bazată pe emisii 

Pentru punerea în practică a Strategiei CRESC și a PNASC 

se preconizează: 

- întocmirea de rapoarte periodice privind implementarea 

Strategiei CRESC și a PNASC, în conformitate cu cerințele 

I/2014 IV/2020 - rapoarte periodice elaborate; 

- nr. de acțiuni întreprinse; 

- platformă actualizată. 

 MMAP 

                                                 
127 POC, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD (Ghidul solicitantului secțiunile: A – Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor; B – Clustere de inovare și F – Proiecte de investiții pentru instituțiile 

publice de CD/ universități) 
128 POC, Acțiunea 1.1.2 - Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date 

europene și internaționale 
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reduse de carbon (CRESC) și 

a Planului național de acțiune 

2016-2020 privind 

schimbările climatice 

(PNASC) 

avizului de mediu; 

- actualizarea Platformei Opera-Clima cu noi informații 

referitoare la adaptarea la schimbările climatice și corelarea 

cu platforma europeană CLIMATE-Adapt; 

- asigurarea implementării HG nr. 739/2016 pentru aprobarea 

Strategiei naționale privind schimbările climatice și 

creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon 

pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune 

pentru implementarea Strategiei naționale privind 

Schimbările Climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020; 

- raportarea privind progresele înregistrate de ministerele 

responsabile cu privire la elaborarea studiilor prevăzute în 

Planul Național de Acțiune privind schimbările climatice 

2016-2020 în contextul avizului de mediu nr. 

35/22.12.2015; 

- asigurarea organizării de reuniuni desfășurate la nivel 

național pentru conștientizarea obiectivelor Planului 

Național de Acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei 

Naționale privind Schimbările Climatice. 

186.  Instruirea personalului 

implicat în aplicarea efectivă 

a legislației de mediu a UE 

referitoare la evaluarea 

strategică de mediu (SEA) și 

la evaluarea impactului 

asupra mediului (EIA) 

Formarea profesională a personalului autorităților 

competente pentru protecția mediului privind evaluarea 

impactului asupra mediului și evaluarea  strategică de mediu 

pentru perioada 2014-2020, ciclul 2 – 2020, Ciclul 1 (etapa I 

și etapa II a fost derulat în perioada 2015-2017).  

- organizarea de reuniuni de lucru la MMAP; 

- organizarea de sesiuni de instruire la nivel regional. 

IV/2020 IV/2023 - nr. zile / participanți la 

instruire. 

aprox. 

4,590 mil. 

lei  

(proiect 

propus a fi 

cofinanțat 

din FEDR 

prin POAT 

2014-2020 

MMAP 

Diminuarea emisiilor GES din sectoarele energie și transporturi (răspunde la RST 3) 

187.  Diminuarea emisiilor de GES 

din sectorul energiei 

Finanțarea, în cadrul POIM, a proiectelor de creștere a 

economiilor în consumul de energie primară produsă prin 

cogenerare de înaltă eficiență prin realizarea/ modernizarea 

centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz 

natural și biomasă,  precum și a celor de cogenerare de înaltă 

eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese 

industriale la nivelul întreprinderilor. 

II/2017 IV/2023 - capacitate instalată în 

cogenerare de înaltă 

eficiență – 20MW. 

28,23 mil. 

Euro 
(FEDR+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 

188.  Instalarea infrastructurii 

pentru combustibilii 

alternativi 

Realizarea unei infrastructuri solide de combustibili 

alternativi prin: 

I/2018 I/2025   MMAP 

 (AFM) 

Programul multianual pentru realizarea unei infrastructuri de 

stații de reîncărcare pentru autovehiculele electrice. 

 

  - nr. de puncte de reîncărcare 

funcționale; 

- gradul de acoperire 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

teritorială cu puncte de 

reîncărcare; 

- nr. de persoane deservite de 

punctele de reîncărcare. 

Programul destinat finanțării autorităților publice locale 

pentru instalarea stațiilor de reîncărcare în localități (Ordinul 

nr. 393/2019 pentru modificarea și completarea Ghidului de 

finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 

din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.) 

IV/2019  IV/2022 - nr. de puncte de reîncărcare 

funcționale; 

- gradul de acoperire 

teritorială cu puncte de 

reîncărcare; 

- nr. de persoane deservite de 

punctele de reîncărcare. 

80,475 mil. 

lei (credite 

de 

angajament 

2020) 

Programul multianual pentru finanțarea operatorilor 

economici în vederea instalării stațiilor de reîncărcare la 

nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor 

naționale.   

  - numărul de staţii de 

reîncărcare instalate; 

-  nr. de puncte de reîncărcare 

funcționale; 

- gradul de acoperire 

teritorială cu puncte de 

reîncărcare. 

 

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea, prin intermediul 

operatorilor economici, a unei infrastructuri de reîncărcare la 

nivelul autostrăzilor, drumurilor naționale și europene, cu 

focusare pe Rețeaua TEN-T.  

  - numărul de staţii de 

reîncărcare instalate; 

-  nr. de puncte de reîncărcare 

funcționale; 

- gradul de acoperire 

teritorială cu puncte de 

reîncărcare. 

 

189.  Stimularea înnoirii parcului 

auto (Programul RABLA și 

Programul RABLA PLUS) 

 Stimularea înnoirii parcului auto se realizează prin: 

-  retragerea din circulație a autovehiculelor vechi, poluante 

(Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 

2020-2024- Programul RABLA Clasic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stimularea achiziției de autovehicule noi, electrice sau 

hibride (Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu 

I/2020 IV/2024 - nr. de autovehicule casate 

prin Programul RABLA 

Clasic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nr. de autovehicule noi pur 

electrice și electrice hibride 

- Bugetul 

alocat în 

2020 

este 405 

mil. lei, 

din care: 

345 mil. 

lei pentru 

persoane 

fizice și 

60 mil. lei 

pentru 

persoane 

juridice. 

- Bugetul 

alocat în 

MMAP 

(AFM) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 

energetic, 2020-2024 - Programul RABLA PLUS). 

(plug-in) achiziționate. 2020 

este 140 

mil. lei, 

din care 

50 mil. lei 

se vor 

aloca 

persoanel

or fizice și 

90 mil. lei 

persoanel

or 

juridice. 

190.  Reducerea impactului aviației 

civile asupra mediului 

 

Se urmărește: 

- eficientizarea consumului de combustibil la nivelul 

TAROM: monitorizarea și optimizarea consumului 

(achiziție a unui program integrat de monitorizare a 

consumului de combustibil – Fuel Efficiency Improvement 

System/FEIS); înființarea unei structuri organizatorice 

dedicată reducerii consumului operațional de combustibil de 

aviație; introducerea în flotă a unor aeronave cu consum 

redus de combustibil etc. (termen: trim. IV/2023); 

 

 

 

- acreditarea unor aeroporturi românești  (ex. Aeroportul 

Internațional Henri Coandă București/AIHCB; Aeroportului 

Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu/AIBB-AV) 

conform standardelor ACA (Acreditare a Nivelurilor de 

CO2 pentru Aeroporturi - Air Carbon Accreditation)129 

(termen: trim. IV/2030): 

- menținere acreditări (termen: trim. IV/2021); 

- acreditare AIHCB la nivel 3+ (termen: trim. IV/2027); 

- acreditare AIBB-AV la nivelul 3+ (termen: trim. IV/2030) 

I/2017 IV/2030 - program integrat de 

monitorizare a consumului 

de combustibil achiziționat 

și implementat; 

- structură organizatorică 

înființată și funcțională;  

- îmbunătățirea consumului de 

combustibil cu 2.5% în 2023 

față de 2020; 

- sistem de management de 

mediu implementat 

(recertificare); 

- implementare CORSIA 

(verificare raport emisii 

EGES) 

- AIHCB păstrare acreditare 

la nivelul III; 

- AIBB-AV păstrare 

acreditare la nivelul I; 

- AIHCB acreditare la nivel 

3+; 

 

- AIBB-AV acreditare la nivel 

3+ 

Buget FEIS 

218.670 

euro/36 luni  

 

 

 

 

 

 

4 mii euro 

 

 

500 euro 

 

 

 

 

 

 

10.056 

euro/an 

(costuri 

estimative) 

6 mii euro/an 

MTIC 

                                                 
129 Programul de Acreditare a Nivelurilor de CO2 pentru Aeroporturi (Airport Carbon Accreditation Program), lansat în iunie 2009 de Consiliul Aeroporturilor Internaționale, are ca scop evaluarea performanțele 

aeroporturilor în gestionarea și reducerea emisiilor de CO2 rezultate din activitățile aeroportuare și aplicarea unui standard european pentru aeroporturi care include 4 nivele de acreditare: I - cartografiere (evaluarea emisiilor 

de CO2 sau stabilirea amprentei de CO2 a aeroportului), II - reducere (aplicarea unor măsuri de reducere a emisiilor), III - optimizare (optimizarea activităților aeroportuare) și IV - neutralitate (aplicarea unor măsuri de 

plafonare a emisiilor). 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(costuri 

estimative) 

191.  Implementarea Programului 

privind îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră, 

utilizând autovehicule mai 

puțin poluante în transportul 

public local de persoane 

Prin program se urmărește îmbunătățirea calității aerului și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a 

utilizării autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, 

autobuzelor alimentate cu GNC şi a troleibuzelor în 

transportul public local de persoane. 

IV/2018 IV/2021 - nr. de autovehicule noi 

electrice, hibrid electrice sau 

GNC introduse în 

transportul public local de 

persoane. 

480 mil. lei 

(credite de 

angajament 

2020) 

MMAP 

(AFM) 

192.  Dezvoltarea mobilității 

urbane durabile 

Finanțarea, din FEDR 2014-2020130 a proiectelor identificate 

în cadrul planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) 

care au ca scop, printre altele: achiziționarea de mijloace de 

transport public electrice și hibride sau care pot fi echipate cu 

softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate 

pentru călători (e-bilete sau e-ticketing), sistemelor de 

management al traficului și a altor STI; instalarea stațiilor de 

reîncărcare a autobuzelor electrice; construirea/ 

modernizarea pistelor pentru biciclete și a traseelor pietonale, 

precum și crearea/ extinderea sistemelor de închiriere de 

biciclete; plantarea de aliniamente de arbori și arbuști; 

construirea de parcări de tip park and ride etc. 

III/2017 IV/2023 - nr. de proiecte implementate 

destinate transportului 

public și nemotorizat; 

- nr. de proiecte implementate 

destinate reducerii emisiilor 

de CO2 (altele decât cele pt. 

transport); 

- nr. de pasageri transportați 

în sistemul public urban; 

- emisii GES provenite din 

transportul rutier (mii tone 

echivalent CO2/an);  

- lungimea totală a liniilor de 

tramvai noi sau 

îmbunătățite. 

616,69 mil. 

euro 

PI 3.2 

(FEDR+ 

BS) 

+ 

1,13 mld. 

euro  

PI 4.1 

(FEDR+ 

BS) 

MLPDA  

(AM POR) 

193.  Îmbunătățirea monitorizării 

calității aerului. 

Se finanțează Programul de dezvoltare și optimizare a 

Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului 

(RNMCA). 

IV/2012 IV/2025 - nr stații de monitorizare a 

calității aerului modernizate/ 

optimizate;   

- nr. produse furnizate. 

43.564 

mii.lei 

(buget 

alocat 

2020) 

MMAP 

AFM 

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

194.  Creșterea suprafețelor 

împădurite 

Intensificarea procesului de împădurire a terenurilor în 

scopul apărării anumitor teritorii contra factorilor climatici 

dăunători, după cum urmează: 

I/2007 IV/2020   MMAP 

 

 

MMAP 

(AFM) 

 

 

 

 

- împădurirea terenurilor degradate:  

- Programul de împădurire a terenurilor degradate 

prin Fondul de Mediu (termen: trim. IV/2020); 

- Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră prin împădurirea terenurilor (termen: 

trim. IV/2020); 

  - nr. de ha împădurite. 10 mil. lei 

(buget 

2020) 

 

59 mil. lei 

(credite de 

                                                 
130 POR, AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și AP 4 – Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, PI 4.1. – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

angajament 

2020) 

 

 

MMAP 

 

MMAP 

- împăduriri realizate de RNP - Romsilva (termen: trim. IV/ 

2020); 

  - nr. de ha împădurite.  0,36 mil lei 

mil. lei 

- împăduriri realizate prin Gărzile Forestiere (termen: trim. 

IV/ 2020). 

  - nr. de ha împădurite.  12 mil. lei 

Îmbunătățirea managementului deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase (răspunde la RST 3) 

195.  Reducerea consumului de 

energie utilizată în gospodării 

prin finanțare Programul 

RABLA ELECTROCASNICE 

Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi (aparate 

frigorifice, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, 

aparate de aer condiționat, televizoare) din gospodăriile din 

România cu aparate din clasă energetică superioară (clasă 

energetică A și peste), pentru creșterea eficienței energetice 

din cadrul gospodăriilor, prin reducerea consumului de 

energie utilizată, dar și pentru o mai bună colectare a 

deșeurilor electrice. 

I/2019 IV/2020 - nr. de vouchere acordate;  

- cantitatea de deșeuri 

electrice colectată. 

30 mil lei 

(buget 

2020) 

MMAP 

(AFM131) 

196.  Îmbunătățirea 

managementului deșeurilor, 

inclusiv al deșeurilor 

periculoase 

 

 

 

Gestionarea deșeurilor în România este susținută prin: I/2015 IV/2023   MFE 

MMAP 

- continuarea prin POIM a proiectelor fazate integrate de 

consolidare și extindere a sistemelor integrate de 

management al deșeurilor (inițiate pe POS Mediu), precum 

și finanțarea de proiecte noi prin care se dezvoltă sisteme 

integrate de management al deșeurilor sau care au ca 

obiectiv realizarea de instalații de valorificare energetică cu  

cogenerare de înaltă eficiență. 

Prin Ordinul 986/28.05.2019, a fost aprobat ghidul 

solicitantului, perioada de depunere a proiectelor fiind 

31.05.2019-31.12.2021, prin noul apel lansat fiind sprijinite 

spre finanțare următoarele acțiuni/activități: 

 proiecte integrate de consolidare şi extindere a 

sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu 

respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea 

pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, 

inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea 

de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de 

noi depozite, implementarea sistemelor de colectare 

selectivă, construcţia de instalații de transfer și 

valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi 

unități de compostare individuală şi staţii de tratare 

mecano-biologică ş.a.; 

 măsuri investiționale conform PNGD și care să fie 

  - capacitate suplimentară de 

reciclare a deșeurilor – 

1.300.000  t/an; 

- capacitate suplimentară de 

recuperare a deșeurilor 

(exclusiv reciclare) – 

340.000  t/an. 

- nr. de depozite de deșeuri 

neconforme închise 

/reabilitate - 46 

374,31 mil. 

euro 

(FC+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 

                                                 
131 În funcție de atragerea fondurilor rezultate din licitarea certificatelor GES. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

complementare, după caz, investițiilor deja realizate, 

contribuind în acest fel la sustenabilitatea sistemelor de 

management integrat în vederea conformării cu 

prevederile directivelor aplicabile sectorului. (ce pot fi 

atât proiecte integrate, cât și proiecte individuale, de 

completare a investițiilor integrate); 

 consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în 

domeniul sistemelor integrate de management al 

deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale, 

a MMAP pentru guvernanța în domeniul de 

management al deșeurilor precum și a instituțiilor 

publice cu responsabilități în domeniul 

manegementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP; 

 implementarea unui sistem integrat de management al 

deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti; 

 proiecte de închidere a depozitelor neconforme de 

deșeuri industriale periculoase și nepericuloase; 

 sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte 

aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz). 

- implementarea Programului de gestionare a deșeurilor, 

inclusiv a deșeurilor periculoase, finanțat prin Fondul pentru 

Mediu (termen: trim. IV/2023); 

  - numărul de capacități de 

tratare/ reciclare/ sortare 

finanțate  

159.991 

mii lei 

credite de 

angajament 

și 140.991 

mii lei 

credite 

bugetare 

MMAP 

(AFM) 

- conștientizarea publicului cu privire la colectarea selectivă a 

deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice 

și electronice (DEEE), deșeurilor voluminoase, deșeurilor 

provenite din construcții și demolări, cu privire la drepturile 

și obligațiile ce revin persoanelor fizice în circuitul 

gestionării deșeurilor, precum și cu privire la posibilitățile 

de colectare existente la nivel local prin Programul vizând 

educaţia și conştientizarea publicului privind gestionarea 

deșeurilor (termen: trim. IV/2023); 

  - numărul persoanelor din 

publicul țintă informate prin 

campaniile de conștientizare 

BVC 2020 

alocat: 

credite de 

angajament

:45 mil. lei, 

credite 

bugetare: 

30 mil lei 

MMAP 

(AFM) 

- identificarea și introducerea în legislația națională de noi 

instrumente economice care ar putea fi puse în aplicare în 

scopul de a atinge obiectivul 2020 privind reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor (termen: trim. IV/2023).  

  - nr. de noi instrumente 

economice legiferate. 

 MMAP 

Susţinerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului (răspunde la RST 3) 

197.  Asigurarea monitorizării Realizarea bazei de date necesare monitorizării I/2007 IV/2020 Rapoarte elaborate anual cu  MMAP 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

privind protecția  resurselor 

de apă și extinderea 

sistemelor de colectare și 

epurare a apei uzate 

implementării obiectivelor privind asigurarea protecției 

resurselor de apă prin colectarea, prelucrarea și raportarea 

informațiilor obținute cu privire la: 

- nr. de rețele de canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 

l.e.; 

- nr. de stații de epurare în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.; 

- gradul de acoperire cu sisteme de colectare a apelor uzate 

urbane (% locuitori echivalenți) în aglomerări mai mari de 

2.000 l.e.; 

- gradul de acoperire cu stații de epurare a apelor uzate 

urbane (% locuitori echivalenți) în aglomerări mai mari de 

2.000 l.e; 

- nr. de aglomerări (mai mari de 2.000 l.e.) ce beneficiază de 

rețele de canalizare; 

- nr. de aglomerări (mai mari de 2.000 l.e.) care beneficiază 

de stații de epurare;  

- nr. stații de epurare noi/reabilitate în aglomerări mai mari de 

2.000 l.e.. 

privire la: 

- nr. de rețele de canalizare  în 

aglomerări mai mari de 

2.000 l.e.; 

- nr. de stații de epurare în 

aglomerări mai mari de 

2.000 l.e.; 

- gradul de acoperire cu 

sisteme de colectare a apelor 

uzate urbane în aglomerări 

mai mari de 2.000 l.e: (în % 

locuitori echivalenți); 

- gradul de acoperire cu stații 

de epurare a apelor uzate 

urbane în aglomerări mai 

mari de 2.000 l.e (în % 

locuitori echivalenți); 

- nr. de aglomerări (mai mari 

de 2.000 l.e.) ce beneficiază 

de rețele de canalizare; 

- nr. de aglomerări (mai mari 

de 2.000 l.e.) care 

beneficiază de stații de 

epurare;  

- nr. stații de epurare 

noi/reabilitate în aglomerări 

mai mari de 2.000 l.e.. 

(ANAR) 

198.  Implementarea Acordului de 

prestări de servicii de asistență 

tehnică rambursabilă privind 

asistența acordată României 

pentru analizarea și abordarea 

provocărilor apărute în 

îndeplinirea cerințelor din 

Directiva privind epurarea 

apelor uzate urbane (DEAUU) 

Prin acest proiect, finanțat prin POCA 2014-2020, se 

urmărește obținerea următoarelor rezultate:  

- elaborarea unui Plan reactualizat de implementare a 

DEAUU;  

- elaborarea unei Strategii naționale privind alimentarea cu 

apa, colectarea și epurarea apelor uzate urbane; 

- dezvoltarea și implementarea sistemului de colectare, 

prelucrare și raportare a datelor;  

- promovarea unui proiect de act normativ (lege) privind 

definirea obligațiilor și responsabilităților legate de 

colectarea și epurarea apelor uzate urbane care decurg din 

prevederile DEAUU. 

III/2019 III/2021 - plan reactualizat de 

implementare a Directivei 

91/271/EEC privind 

epurarea apelor uzate 

urbane; 

- strategie națională privind 

alimentarea cu apă, 

colectarea și epurarea apelor 

uzate urbane; 

- dezvoltarea și 

implementarea la nivelul 

ANAR a sistemului de 

colectare, prelucrare și 

raportare a datelor privind 

implementarea Directivei 

15,81 mil. 

lei  

(POCA 

2014-2020 

+ buget 

ANAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMAP 

(ANAR) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate 

urbane; 

- dezvoltarea abilităților și 

competențelor personalului 

în vederea coordonării 

interinstituționale;  

- asigurarea pregătirii 

personalului direct implicat 

în procesul continuu de 

colectare, evaluare și 

raportare în utilizarea 

instrumentelor dezvoltate în 

cadrul proiectului - 100 de 

persoane. 

 

 

 

 

199.  Promovarea de investiții 

pentru dezvoltarea rețelelor 

de apă și apă uzată, realizarea 

și reabilitarea stațiilor de 

tratare, canalizare și a 

stațiilor de epurare 

Prin POIM sunt vizate în principal două tipuri de acţiuni: 

1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu 

următoarele tipuri de subacţiuni: 

- construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor 

de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, 

acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea 

încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari 

de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 

10.000 l.e.; 

- implementarea şi eficientizarea managementului nămolului 

rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 

- reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, 

împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi 

reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

- reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi 

distribuţie a apei; 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor 

centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi 

rurale. 

2. Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea 

monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se 

prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei 

potabile. 

- având în vedere faptul că aglomerările sub 2.000 l.e. au o 

capacitate economică limitată, acestea pot fi finanțate în 

situații excepționale, în corelare cu prioritățile din Master 

Plan și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic, 

I/2016 IV/2023 - populație suplimentară care 

beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă – 

2.851.330 pers; 

- populație suplimentară care 

beneficiază de o mai bună 

tratare a apelor uzate – 

1.938.904 echivalent 

populație; 

- capacitate sporită de 

monitorizare a calității apei: 

Dezvoltarea Laboratorului 

Național - 1 

2.616,79 

mil. euro 

(FC+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

și doar pentru sisteme centralizate, sistemele individuale de 

epurare nefiind incluse; 

- acţiunile integrate vor asigura finanţarea investiţiilor care 

contribuie direct la obiectivele directivelor europene, prin 

extinderea ariei de operare a companiilor regionale de apă 

spre aglomerările între 2.000 și 10.000 l.e., promovând 

totodată principiul solidarității de susținere a localităților cu 

un nivel de suportabilitate scăzută prin politica tarifară; 

- dezvoltarea laboratorului național va contribui la asigurarea 

sustenabilității investițiilor în infrastructură prin creşterea 

capacitaţii instituţionale necesare pentru monitorizarea 

tuturor substanţelor prioritare în resursele de apă și sursele 

de presiune, atingerea nivelului de producere date necesare 

pentru raportare completă, solicitat de directivele europene 

relevante, și integrarea datelor și informaţiilor de 

monitorizare obţinute în metodologia de evaluare a stării 

chimice a resurselor de apă, utilizată la nivel național și la 

elaborarea capitolelor aferente din Planul de Management 

Național care se raportează periodic la nivel european. 

200.  Îmbunătățirea sistemelor de 

protecție împotriva riscului 

de inundații 

Reducerea riscului de inundații la nivel național se va realiza 

prin: 

I/2014 IV/2023   MMAP 

(ANAR) 

MADR 

(ANIF) 

- realizarea exercițiilor de simulare privind apărarea 

împotriva inundațiilor (termen: trim. IV/2020); 

  - nr. de exerciții de simulare 

realizate la nivel de bazine 

hidrografice; 

- nr. de localități implicate în 

exercițiile de simulare. 

 MMAP 

(ANAR) 

- extinderea și modernizarea sistemelor de protecție împotriva 

riscului de inundații (termen: trim. IV/2020); 

  - nr. de km. consolidări/ 

punere în stare de siguranță/ 

sectoare dig realizate; 

- nr. de localități protejate de 

inundații. 

110,74 mil. 

lei (22,881 

mil. euro) 

Buget 

alocat în 

anul 2020 

pentru 

lucrări cu 

rol de 

protecție 

împotriva 

inundațiilor

.  

MMAP 

(ANAR) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- implementarea proiectului „Întărirea capacității autorității 

publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării 

etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – 

RO-FLOODS” 

IV/2019 IV/2022 - hărți de hazard și hărți de 

risc la inundații realizate; 

- realizarea unei versiuni 

preliminare a Planurilor de 

Management al Riscului la 

Inundații la nivelul bazinelor 

hidrografice (11 

PMRI+PMRI Fluviul 

Dunarea); 

- portal GIS funcțional; 

- adoptarea HG pentru 

aprobarea Planurilor de 

Management al Riscului la 

Inundații; 

- nr. de persoane instruite 

(grup țintă 165 de persoane). 

139,996 mil. 

lei  

(POCA 

2014-2020 + 

buget 

ANAR) 

MMAP 

(ANAR) 

- implementarea proiectului Întărirea capacității autorității 

publice centrale în domeniul managementului apelor în 

scopul implementării Strategiei Naționale de Management 

al Riscului la Inundații (SNMRI) pe termen mediu și lung 

I/2020 I/2022 - realizarea și adoptarea prin 

HG a Strategiei naționale de 

management al riscului la 

inundații pe termen mediu și 

lung și a Planului de 

implementare al acesteia; 

- realizarea cadrului 

instituțional de 

implementare, monitorizare 

și evaluare a politicilor și 

strategiilor; 

- nr. de persoane instruite 

(grup țintă 100 de persoane). 

11,06 mil. 

lei (POCA 

2014-2020 + 

buget 

ANAR) 

MMAP 

(ANAR) 

- întreținerea și asigurarea funcționării sistemelor complexe 

de desecare-drenaj în situații de prevenire și gestionare a 

inundațiilor; 

  - nr. de sisteme complexe de 

desecare-drenaj asupra 

cărora s-a intervenit; 

- nr. de localități pe raza 

cărora s-a intervenit pentru 

desecare-drenaj; 

Bugetul 

ANIF 

pentru 

întreținere 

și reparații 

MADR 

(ANIF) 

- organizarea de mese rotunde/ seminarii la nivel regional și 

local pentru propunerea de soluții privind problema riscului 

de inundații și schimb de informații privind elaborarea celor 

mai bune practici pentru gestionarea riscului de inundații 

(termen: trim. IV/2020); 

  - nr. de evenimente 

organizate. 

- realizarea de întâlniri cu 

JASPERS și MFE în 

vederea îmbunătățirii 

măsurilor necesare propuse 

pentru prevenirea și 

 MMAP 

(ANAR) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

diminuarea riscului la 

inundații; 

- realizarea de întâlniri la 

sediul IGSU în vederea 

realizării unei baze de date 

internaționale privind 

pagubele înregistrate. 

201.  Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea 

riscurilor 

Proiecte finanțate din POIM, în cadrul AP 5 Promovarea 

adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor referitoare la: 

- Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei 

cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri 

accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii 

şi eroziune costieră, precum și investiţii pentru abordarea 

riscurilor specifice, asigurând rezilienţa la dezastre şi 

dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor. 

I/2016 IV/2023 - lungime de plajă şi/ sau 

faleză protejată – 20 km; 

- populație care beneficiază 

de măsuri de protecție 

împotriva inundațiilor – 

4.200.000 pers.; 

- sistem IT pentru gestionarea 

situațiilor de urgență – 1; 

- unități echipate pentru 

situații de urgență – 45. 

574,46 mil. 

Euro 

(FC+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 

- Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și 

eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție; 

  - capacitate suplimentară de 

reacție rapidă și eficientă la 

dezastre. 

 MMAP 

(ANAR) 

- Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020). IV/2018 IV/2023 - 30,54 km de linie costieră 

salvate de la procesul de 

eroziune costieră. 

841 

mil.euro 

MMAP 

(ANAR) 

Protecția naturii și conservarea biodiversității (răspunde la RST 3) 

202.  Implementarea sistemelor 

adecvate de management 

pentru protecția naturii 

Conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a 

speciilor de floră și faună sălbatică prin implementarea de 

sisteme de management pentru protecția naturii. Vor fi 

aprobați vectorii aferenţi limitelor ariilor naturale protejate, 

realizaţi în conformitate cu specificaţiile tehnice ale 

Directivei INSPIRE, la scară mare 1:5000 

I/2007 IV/2020 - nr. de arii naturale protejate 

atribuite în administrare/ 

custodie; 

- nr. de situri noi în rețeaua 

Natura 2000; 

- suprafața ariilor protejate și 

a siturilor Natura 2000 care 

beneficiază de măsuri de 

conservare a naturii. 

 MMAP  

(ANANP) 

203.  Armonizarea 

amenajamentelor silvice, 

agropastorale și a planurilor 

de urbanism cu planurile de 

management ale ariilor 

naturale protejate 

Acțiunea are următoarele componente majore: 

- introducerea în amenajamentele silvice, agropastorale și a 

planurilor de urbanism a măsurilor de protecție și 

conservare din planurile de management ale ariilor naturale 

protejate, la nivel de unitate amenajistică; 

- introducerea în amenajamentele silvice, agropastorale și a 

planurilor de urbanism a măsurilor minime de conservare 

stabilite de ANANP, la nivel de parcelă; 

- armonizarea cu măsurile minime de conservare și conţinutul 

II/2018 IV/2020 -  nr. de amenajamente silvice 

avizate care preiau măsurile 

din planurile de 

management ale ariilor 

naturale protejate; 

- nr. ocoale silvice și situri 

Natura 2000; 

- nr. planuri de urbanism care 

conțin măsuri minime de 

4,1  mil. 

euro 

(buget 

necesar 

pentru 

finalizare 

acțiunii de 

întocmire 

amenajame

MMAP 

(ANANP) 

MADR 

(prin Direcțiile 

agricole 

județene 

participă la 

întocmirea 

amenajamen-
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Planurilor de management aprobate ale ariilor naturale 

protejate 

conservare stabilite de 

ANANP; 

- nr. de UAT-uri pe care au 

fost întocmite amenajamente 

pastorale. 

nte 

pastorale 

5,3  mil. 

euro) 

telor 

pastorale)  

204.  Protejarea și refacerea 

biodiversității și a solurilor și 

promovarea unor servicii 

ecosistemice, inclusiv prin 

Natura 2000 și de 

infrastructură ecologică 

În cadrul POIM, prin OS 4.1, principalele tipuri de acţiuni 

avute în vedere şi care derivă din Cadrul de Acţiune Prioritar 

(PAF) pentru Natura 2000 sunt: 

- continuarea elaborării planurilor de management/seturilor 

de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile 

naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și 

pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 

proiectele anterioare, cu accent pe: 

- elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi 

evaluarea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară; 

- inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar 

în vederea determinării măsurilor pentru 

menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie 

la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

- alte activități necesare specifice elaborării planurilor 

de management. 

- implementarea planurilor de management/ seturilor de 

măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile 

naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 

aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special: 

- măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a 

ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale 

protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; 

- monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 

- reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la 

nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei 

biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru 

lucrările de barare transversală a cursului de apă, 

restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei și a 

reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, 

etc); 

- crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea 

I/2017 IV/2023 - suprafața habitatelor 

sprijinite în vederea obținerii 

unui stadiu de conservare 

mai bun - 48.686 ha; 

- seturi de măsuri/planuri de 

management/planuri de 

acțiune aprobate - 57 

planuri; 

- suprafața ecosistemelor 

degradate refăcute - 1623 

ha. 

253,11  

mil. euro 
(FEDR+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

și menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, 

conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii 

ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea 

conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, 

inclusiv a reţelei Natura 2000; 

- alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de 

management. 

- menținerea și refacerea ecosistemelor degradate şi a 

serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), 

situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu 

obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin; 

- acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea 

speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune 

exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive 

etc.); 

- măsuri de creștere a capacităţi instituţionale şi 

administrative ce vizează un management eficient al 

biodiversităţii la nivelul ariilor protejate pot fi considerate la 

nivel de proiect. 

205.  Întărirea capacității 

instituționale a Agenției 

Naționale pentru Arii 

Naturale Protejate 

Sunt avute în vedere: 

- asigurarea resurselor materiale necesare funcționării 

structurilor teritoriale – echipamente de monitorizare, 

echipamente IT, programe de analiză multicriterială; 

II/2018 IV/2020 - nr. de echipamente 

achiziționate. 

 

 

 MMAP 

(ANANP) 

- instruirea personalului în următoarele domenii: evaluarea 

impactului planurilor/ proiectelor/ activităților asupra ariilor 

naturale protejate, elaborarea și implementarea planurilor de 

management/măsurilor de conservare, monitorizarea stării 

de conservare a habitatelor naturale și a populațiilor 

speciilor ce fac obiectul desemnării ariilor naturale 

protejate, controlul aplicării prevederilor legale din 

domeniul managementului ariilor naturale protejate; 

  - nr. de ghiduri elaborate 

pentru instruirea 

personalului; 

- nr. de persoane instruite. 

 

- adoptarea unei Metodologii privind elaborarea, verificarea 

și aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale 

protejate; 

  - legislație actualizată.  

206.  Investiții pentru reducerea 

emisiilor de GES și de 

amoniac din sectorul agricol 

Prin PNDR 2014-2020 sunt vizate investiții în cadrul 

submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, încadrată în 

măsura 4 Investiții în active fizice, care contribuie la 

domeniile de intervenție DI 2A Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și 

modernizării fermelor, în special în vederea creșterii 

participării și orientării către piață, cât și a diversificării 

I/2015 IV/2023 - nr. de exploatații agricole 

sprijinite prin sub-măsura 

(sM.) 4.1 – DI 5D 

- valoarea cheltuielilor  

publice realizate prin sM. 

4.1 – DI 5D 

 MADR 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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început 

(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

agricole și DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră și de amoniac din agricultură 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

Promovarea surselor regenerabile de energie (SRE) prin intermediul Fondului pentru mediu și a certificatelor verzi (răspunde la RST 3) 

207.  Promovarea SRE prin 

intermediul certificatelor 

verzi 

Sistemul constă în acordarea de certificate verzi (CV) 

producătorilor pentru energia electrică produsă pe bază de 

resurse regenerabile. CV vor fi vândute apoi, prin mecanisme 

concurențiale către furnizorii de energie electrică, cărora li se 

impune achiziția unui număr de CV, dependent de cantitatea 

de energie furnizată consumatorilor finali. CV se 

tranzacționează pe piața de CV. 

ANRE are obligația legală stabilită prin Legea 220/2008, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.20) 

de a monitoriza piața de CV.  

Din activitatea de monitorizare trebuie să rezulte cel puțin:  

- evaluarea anuală a indicatorilor specifici (costuri fixe de 

operare și mentenanță, costuri de operare variabile, a 

factorului de utilizare a capacității instalate, rata internă de 

rentabilitate); 

- analiza de supra-compensare a sistemului de promovare prin 

certificate verzi a energiei din SRE; 

- gradul de realizare al țintei naționale privind ponderea 

energiei electrice produse din SRE în consumul final brut.  

Prin Legea 184/2018 (art. I, pct. 16), ANRE are obligația de a 

elabora cadrul de reglementare care să faciliteze 

comercializarea energiei produsă în centrale electrice din 

SRE, din care rezultă: 

● regulile de comercializare a energiei electrice produsă în 

centrale electrice din SRE cu putere instalată de cel mult 27 

kW aparținând prosumatorilor; 

● Contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice 

produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile cu 

puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum; 

● condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes 

public pentru prosumatori. 

IV/2011 IV/2031 - gradul de realizare al cotei 

anuale de energie electrică 

din surse  regenerabile 

susținută în consumul final 

brut de energie electrică; 

- puteri instalate anual în 

centrale electrice care 

beneficiază de sistemul de 

promovare a SRE;  

- raportul cu privire la analiza 

de supracompensare a 

sistemului de promovare 

prin certificate verzi a 

energiei din SRE elaborat 

pentru situația din anul 

2020; 

- raportul de monitorizare a 

funcționării pieței de CV 

elaborat pentru situația din 

anul 2020.  

Fonduri 

extra-

bugetare132 

ANRE 

208.  Continuarea promovării SRE 

prin intermediul Fondului 

pentru Mediu 

Măsura vizează promovarea SRE prin intermediul 

Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire (CASA VERDE). 

I/2010 IV/2023 - nr. de sisteme puse în 

funcțiune. 

16.072 mil. 

lei 

(buget 

2020) 

MMAP 

(AFM) 

 

                                                 
132 La finanţarea sistemului de promovare al E-SRE contribuie consumatorii finali, prin preţul plătit pentru energia electrică, și furnizorii, prin eforturile proprii de eficientizare a activităţii.   
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Încurajarea producției de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (răspunde la RST 3) 

209.  Promovarea SRE prin 

intermediul POR și a 

Fondului pentru Mediu 

Măsura vizează promovarea SRE prin intermediul 

următoarelor programe: 

I/2010 IV/2023   MMAP 

(AFM) 

MLPDA 

(AM POR) 

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 

națională, pentru cele 7 regiuni de dezvoltare.  

III/2019 IV/2023 - nr. contracte de finanțare și 

nr. contracte finanțate pentru 

instalarea sistemelor 

fotovoltaice în cele 7 

regiuni;  

- cantitatea totală de gaze cu 

efect de seră (kg CO2) 

redusă, prin instalarea 

sistemelor fotovoltaice; 

-  nr. de utilizatori 

suplimentari de energie 

conectați la rețele 

inteligente; 

Finanțare 

POR: 

109,59 mil. 

euro (din 

care 

FEDR: 

93,15 mil. 

euro) 

 

 

 

MLPDA 

(AM POR) 

MMAP 

(AFM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 

națională, pentru regiunea București - Ilfov.  

IV/2008 IV/2023 - nr. contracte de participare 

pentru instalarea sistemelor 

fotovoltaice în regiunea 

București-Ilfov; 

- cantitatea totală de gaze cu 

efect de seră (kg CO2) 

redusă, prin instalarea 

sistemelor fotovoltaice; 

- nr. de sisteme de panouri  

fotovoltaice pentru 

producerea de energie 

electrică necesară 

consumului propriu și 

livrarea surplusului în 

sistemul energetic național. 

Finanțare 

Fondul 

pentru 

Mediu 

(AFM) 

Proiect de 

buget: 32,5  

mil. lei 
(credite 

angajament) 

MMAP 

(AFM) 

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 

gospodării izolate neracordate la rețeaua de distribuție a 

energiei electrice - persoane fizice.  

 

III/2019 IV/2023 - nr. contracte de finanțare și 

nr. contracte finanțate pentru 

instalarea sistemelor 

fotovoltaice în gospodăriile 

izolate. 

230 mil. lei 

 

MMAP 

(AFM) 

Încurajarea producției de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (răspunde la RST 3) 

210.  Sprijinirea producției de 

energie din surse regenerabile 

mai puțin exploatate 

Vor fi realizate (prin cofinanțare din POIM O.S. 6.1) 

investiții de creștere a producției de energie din surse 

regenerabile mai puțin exploatate, prin următoarele acțiuni: 

III/2015 IV/2023 - stații de transformare 

modernizate / noi 

operaționale pentru 

Buget 

alocat 

46,00 mil. 

MFE* 

(DG PEIM) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(biomasă, biogaz, geotermal) - realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a 

energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz; 

- realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a 

energiei termice și / sau electrice pe bază de energie 

geotermală; 

- sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea 

reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul 

preluării energiei produse din resurse regenerabile în 

condiţii de siguranţă a funcţionării SEN. 

preluarea energiei produse 

din surse regenerabile – 4; 

- capacitate suplimentară de 

producere a energiei din 

surse regenerabile – 26 MW; 

- scădere anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră – 

20.972 echiv tone CO2. 

euro 
(FEDR+BS) 
  

211.  Elaborarea și adoptarea 

proiectului de Strategie 

energetică a României 2020-

2030, cu perspectiva anului 

2050 

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva 

anului 2050 a fost elaborată și prezentate pentru consultare 

publică (în luna august 2019), alături de Raportul de mediu și 

Studiul de evaluare adecvată. La 15 octombrie 2019 a avut 

loc dezbaterea publică deschisă asupra acestor documente. 

Proiectul de strategie a fost revizuit, la începutul anului 2020, 

prin armonizarea conținutului cu țintele și obiectivele 

prevăzute în PNIESC. 

În prezent strategia se află în curs de evaluare SEA în 

vederea obținerii avizului de mediu. Aceasta urmează să fie 

publicată pe site-urile ambelor ministere (MEEMA și 

MMAP). După obținerea acestor avize, se va iniția procesul 

de aprobare a strategiei prin HG.   

III/2015 

 

III/2020 - proiect de strategie  elaborat 

și aprobat. 

 

 MEEMA 

212.  Elaborarea și adoptarea 

proiectului revizuit al 

Planului Naţional Integrat de 

Energie și Schimbări Climatice 

(PNIESC) 

 

 

În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind 

Guvernanța Uniunii Energetice, fiecare SM UE este obligat 

să elaboreze Planul Național Integrat Energie și Schimbări 

Climatice 2021-2030 (PNIESC). Astfel, proiectele prevăzute 

în PNIESC stabilesc obiectivele și contribuțiile naționale la 

realizarea obiectivelor UE privind energia și schimbările 

climatice. 

În urma recomandărilor transmise de Comisia Europeană, 

țintele prevăzute în PNIESC au fost revizuite prin creșterea 

nivelului de ambiție.În acest sens, la data de 28 aprilie 2020, 

proiectul revizuit al PNIESC a fost transmis Comisiei 

Europene. 

Pentru atingerea obiectivelor în domeniul energiei și 

schimbărilor climatice, se are în vedere stabilirea țintelor 

pentru cinci dimensiuni principale stabilite în cadrul 

PNIESC: securitate energetică, decarbonare, eficiență 

energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și 

competitivitate  

Atât obiectivele cât și țintele propuse prin cele două 

documente strategice, respectiv Strategia Energetică a 

IV/2018 IV/2020 Proiect revizuit de plan 

elaborat și aprobat. 

22,6 mld. 

euro  

(de la 

bugetul de 

stat și din 

fonduri 

europene, 

Fondul 

pentru o 

tranziție 

echitabilă, 

programe 

și 

împrumutu

ri de la 

BEI) 

 

Proiectele 

care pot fi 

finanțate 

MMAP 

MEEMA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

României 2020-2030 (SER) și PNIESC vor ajuta la 

dezvoltarea unor politici și măsuri menite să diminueze 

consumul de energie, să îmbunătățească măsurile de eficiență 

energetică și să încurajeze utilizarea surselor  regenerabile de 

energie în sectoarele relevante: încălzire & răcire, energie 

electrică și transporturi. 

Recomandările COM au vizat dimensiunea decarbonizare, 

prin creșterea nivelului de ambiție pentru energia 

regenerabilă, cu cel puțin 34%  până în 2030, și în 

consecință, în urma revizuirii s-a stabilit o țintă de 30,7%.  

Pentru dimensiunea eficiență energetică, România țintește la 

2030 un consum primar de energie de 32,3 Mtep, respectiv 

un consum final de energie de 25,7 Mtep. prin măsuri și 

politici alternative care să încurajeze economiile de energie. 

Dimensiunea securitate energetică facilitează îndeplinirea 

obiectivelor de diversificare a surselor de energie și 

reducerea dependenței energetice. 

Dimensiunea piață internă implică asumarea unui calendar 

pentru liberalizare care va asigura formarea liberă a 

prețurilor în functie de cerere și ofertă. Totodată, stabilește 

obiectivul privind nivelul de interconectivitate a rețelelor 

electrice de transport, care va atinge cel putin 15,4% în 2030. 

Obiectivele și țintele pentru dimensiunea cercetare, inovare 

și competitivitate vor fi definite în cadrul Strategiei 

Naționale de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021 – 

2027, prevăzută a fi publicată în al doilea trimestru al anului 

2020. 

În vederea transmiterii formei finale a proiectului PNIESC 

către Comisia Europeană se va stabili încadrarea pentru 

procedura de evaluare strategică de mediu (SEA) în scopul 

obținerii avizului de mediu și aprobarea PNIESC de către 

Guvernul României, printr-un act normativ. În acest sens, 

procedura de încadrare pentru SEA PNIESC depinde de 

finalizarea procedurii SEA pentru SER. Procesul de obținere 

a avizului de mediu pentru PNIESC va fi realizat în paralel 

cu procesul de obținere a avizului de mediu pentru SER. 

din aceste 

surse, sunt 

incluse în 

PNIESC. 

EFICIENȚA ENERGETICĂ 

Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă (răspunde la RST 3) 

213.  Aplicarea schemei de ajutor 

stat pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficiență 

Va fi acordat sprijin financiar producătorilor de energie 

electrică și termică ce dețin sau exploatează comercial 

centrale de cogenerare de înaltă eficiență, care realizează 

economii de combustibil de cel puțin 10% față de producerea 

II/2011 IV/2023 

 

 

 

- nr. de beneficiari publicat 

lunar pe pagina de internet a 

ANRE (ultima actualizare, 

aprilie 2020); 

Fonduri 

extra-

bugetare 

(la 

ANRE 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

separată a energiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sume acordate anual sub 

formă de bonus 

producătorilor ce dețin sau 

exploatează comercial 

centrale de cogenerare de 

înaltă eficiență (cu 

regularizare anuală în caz de 

supracompensare), ultima 

actualizare, trim. I 2020. 

finanţarea 

sistemului 

contribuie 

consumator

ii finali de 

energie 

electrică) 

Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (răspunde la RST 3) 

214.  Implementarea Programului 

Termoficare  

Acest program multianual vizează asigurarea continuării 

lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică, pe următoarele componente 

funcţionale:  

- unitatea (unităţile) de producţie agent termic;  

- reţeaua de transport agent termic primar (apǎ fierbinte); 

- staţiile termice sau modulele termice la nivel de imobil; 

- reţeaua de distribuţie a apei calde și a agentului termic de 

încălzire.  

De asemenea, se va finanța și înființarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică a localităților.  

Beneficiari: unitățile administrativ-teritoriale.  

În anul 2019, a fost finanțat obiectivul de investiții 

Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție 

energie termică în Municipiul Vatra Dornei. 

I/2019 IV/2027 - nr. obiective de investiții 

finanțate; 

- economii anuale de 

combustibil (t.c.c.) realizate 

prin modernizarea 

sistemelor de termoficare. 

400 mil. lei  

(alocați din 

Fondul 

pentru 

Mediu)  

 

(Prin 

Legea 

bugetului 

de stat 

5/2020, 

suplimenta

r, în 2020, 

sunt 

aprobate 

credite de 

angajament 

în valoare 

de 270 mil. 

lei și 

credite 

bugetare în 

valoare de 

70 mil. lei). 

MMAP 

215.  Modernizarea și realizarea 

unor unități, instalații și 

echipamente noi, în 

întreprinderile din industrie 

Sunt sprijinite investițiile în instalațiile și echipamentele care 

conduc la economii de energie în întreprinderile din 

industrie. Proiecte în curs de fundamentare: 

- realizarea de către SNGN ROMGAZ SA a unei centrale 

electrice cu ciclu combinat gaze - abur, în condensație, cu 

capacitatea de 400 MW și funcționare pe gaze naturale, la 

Mintia, jud. Hunedoara; 

- finalizarea de către SNGN ROMGAZ a investiției CTE 

I/2007 I/2021 - reducerea puterii electrice 

absorbite din sistem; 

- reducerea cantității de gaze 

naturale absorbite din rețea; 

- reducerea cantității de abur 

sau/și apă fierbinte, exclusiv 

pentru scopuri industriale. 

 MEEMA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Iernut. 

Creşterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale, clădiri publice și sistemele de iluminat public (răspunde la RST 3) 

216.  Creșterea eficienței energetice 

în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele 

de iluminat public 

În cadrul POR 2014-2020 va fi implementat un pachet de 

măsuri care vizează creșterea numărului gospodăriilor cu o 

clasificare mai bună a consumului de energie și scăderea 

consumului de energie.  

Până în prezent, au fost lansate apelurile de proiecte pentru 

următoarele operațiuni aferente acestui pachet de măsuri: (i) 

operațiunea A – clădiri rezidențiale; (ii) operațiunea B - 

clădiri publice; (iii) operațiunea C - iluminat public. 

Obiectivului este reducerea consumului final energetic în 

sectorul rezidențial în perioada 2012-2023 de la 0,96 Mtep la 

0,47 Mtep, în sectorul clădirilor publice de la 0,19 Mtep la 

0,12Mtep, respectiv în iluminat public de la 669 GWh la 446 

GWh. 

I/2016 IV/2023 - nr. de proiecte contractate 

pentru operațiunile A, B și 

C, până în trim. I. 2020; 

- nr. gospodăriilor cu o 

clasificare mai bună a 

consumului de energie; 

- scăderea consumului anual 

de energie primară în 

clădirile publice; 

- scăderea consumului anual 

de energie primară în 

iluminat public; 

- scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră. 

Alocare 

din FEDR 

și de la 

bugetul de 

stat 

 

1.110  

mil. euro 
133 

MLPDA  

(AMPOR) 

217.  Implementarea mai multor 

programe 

(i) Programul privind 

iluminatul public stradal 

(lămpi cu LED); 

Prin Ordinul 1162/2020 a fost 

aprobat Ghidul de finanţare a 

Programului privind 

sprijinirea eficienţei energetice 

şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de 

iluminat public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) Programul privind 

creșterea eficienței energetice 

În cadrul acestor programe, se urmăresc următoarele 

obiective:  

(i) modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică 

ridicată; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) reabilitarea clădirilor unifamiliale prin izolarea pereților, 

acoperișului, înlocuirea părților vitrate etc.; 

III/2020 IV/2022  (i) - îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră prin utilizarea unor 

corpuri de iluminat cu LED 

care să determine o eficienţă 

energetică ridicată. 

- modernizarea sistemelor de 

iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat având 

un consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de 

iluminat cu LED, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea 

sistemelor de 

dimare/telegestiune care 

permit reglarea fluxului 

luminos la nivelul întregului 

obiectiv de investiţii. 

 

 

 

(ii) - creşterea eficienţei 

energetice și reducerea 

Fondul 

pentru 

Mediu 

(din 

sumele 

rezultate în 

urma 

licitării 

certificate-

lor de 

emisii 

GES) 

 

Bugete 

alocate: 

(i) 384 mil. 

lei; 

(ii) 429 

mil. lei; 

(iii) 384 

mil. lei 

MMAP 

(AFM) 

                                                 
133 Reprezintă alocarea POR 2014-2020 pentru această prioritate de investiții 3.1, axa prioritară 3 (FEDR și Buget de stat) pentru întreaga perioadă. 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 
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(trim./an) 

Termen de 
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(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

în clădiri unifamiliale; 

În 12 mai 2020, MMAP a 

supus dezbaterii publice 

proiectul de OM  pentru 

aprobarea Ghidului de 

finanțare a Programului 

privind efectuarea de lucrări 

destinate creșterii eficienței 

energetice în locuințe 

unifamiliale, beneficiari 

persoane fizice. 

 

 (iii) Programul privind 

creșterea eficienței energetice 

în clădiri publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) reabilitarea clădirilor unifamiliale prin izolarea pereților, 

acoperișului, înlocuirea părților vitrate etc. 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră prin diminuarea 

consumului de energie și 

utilizarea surselor 

regenerabile în locuințe 

unifamiliale. 

 

 

 

 

 

 

(iii) - creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice 

cu destinație de unități de 

învățământ; 

- modernizarea clădirilor 

publice cu destinație de unități 

de învățământ, prin finanțarea 

de activități/acțiuni specifice 

realizării de investiții pentru 

creșterea eficientei energetice 

a acestora. 

218.  Implementarea Programul 

național multianual privind 

creșterea performanței 

energetice a blocurilor de 

locuințe  

 

 

 

Conform OMLPDA 1496/14.05.2020, prin Programul 

național multianual privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 

2019-2020, sunt finanțate 312 obiective, însumând 15.969 de 

apartamente. 

 

 

 

 

 

 

Conform OMLPDA nr. 2154/04.06.2020, prin Programul 

național multianual privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 

2020-2022, sunt finanțate 63 obiective, însumând 2305 de 

apartamente. 

 

 

I/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/2020 

IV/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2022 

- nr. de apartamente 

reabilitate pentru creșterea 

performanței energetice; 

- în decursul anului 2019 au 

fost finalizate un nr. de 23 

obiective, însumând 542 

unități locative. 

Prin 

OMLPDA 

nr. 1496/ 

14.05.2020

, pe anul 

2020 au 

fost alocate 

credite 

bugetare de 

19 mil. lei  

Prin 

OMLPDA 

nr. 2154/ 

04.06.2020

, pe anul 

2020 au 

fost alocate 

credite 

bugetare de 

MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 mil. lei 

Creditele 

de 

angajament 

sunt în 

valoare de 

55 mil.lei. 

219.  Promovarea unor sisteme de 

măsură, evidență și 

monitorizare a consumurilor 

de energie de pe platformele 

industriale  

Investiții realizate prin POIM O.S. 6.2, cofinanțare din FESI, 

pentru reducerea consumului de energie la nivelul 

consumatorilor industriali prin implementarea unor sisteme 

de monitorizare a consumurilor de energie, prin 

implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a 

consumurilor de energie la consumatorii industriali. 

Realizarea unui astfel de sistem de monitorizare impune 

culegerea informaţiilor privind consumurile de apă, energie 

termică, gaze naturale, apă industrială, abur tehnologic, aer 

comprimat, apă reziduală sau orice altă mărime specifică 

profilului beneficiarului şi care implică consumuri de energie 

de diferite tipuri. 

Evaluarea performanţelor consumului de energie se 

realizează prin intermediul unor rapoarte regulate care 

evidenţiază abaterile faţa de valorile obiectiv, în general sub 

formă de câştiguri sau pierderi financiare. 

III/2015 IV/2023 - nr. de societăți sprijinite – 

60. 

Buget 

alocat 

11,75 mil. 

Euro 
(FEDR+BS) 

MFE 

(DG PEIM) 

220.  Realizarea și modernizarea 

centralelor electrice de 

cogenerare de înaltă eficiență 

(maximum 8 MWe) pe gaz 

natural și biomasă la nivelul 

întreprinderilor și care 

utilizează gaze reziduale 

provenite din procese 

industriale 

La data de 16 mai 2017, prin POIM, OS 6.4, a fost lansat 

apelul de proiecte privind realizarea și modernizarea 

centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență 

(maximum 8 MWe) pe gaz natural și biomasă, la nivelul 

întreprinderilor și care utilizează gaze reziduale provenite 

din procese industriale, iar data închiderii apelului a fost 

prelungită până la 31 decembrie 2020.  

Acţiuni specifice OS 6.4. 

- realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare 

de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi 

biomasă la nivelul întreprinderilor; 

- realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare 

de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite 

din procese industriale la nivelul întreprinderilor. 

III/2015 IV/2023 - nr. de societăți sprijinite – 5 

întreprinderi; 

- scădere anuală estimată a 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră – 28.000 echiv. tone 

CO2; 

- capacitate instalată în 

cogenerare  de înaltă 

eficiență – 20 MW; 

 

Buget 

alocat 

28,23 mil. 

euro 
(FEDR+BS) 

 

MFE 

(DG PEIM) 

221.  Modernizarea sistemelor 

centralizate de transport și 

distribuție a energiei termice 

în anumite orașele 

La data de 9 iunie 2016, prin POIM, AP 7, a fost lansat 

apelul de proiecte privind modernizarea sistemelor 

centralizate de transport și distribuție a energiei termice din 

anumite orașe, iar data închiderii apelului a fost prelungită 

până la 31 decembrie 2020.  

III/2015 IV/2023 - lungimea rețelei termice 

reabilitate/extinse – 210 km 

(FEDR); 

- lungimea rețelei termice 

reabilitate/extinse – 133 km 

Buget 

alocat 

268,95 mil. 

euro 

 

MFE 

(DG PEIM) 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Acţiuni specifice pentru OS 7.1.: 

- modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi 

secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, 

inclusiv a punctelor termice; extinderea reţelei de transport 

şi distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care 

reţeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este 

justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului; 

- achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei 

funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic; 

- implementarea de Sisteme de Management (măsurare, 

control şi automatizare a SACET) 

 

Acţiuni specifice pentru OS 7.2.: 

- optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport 

şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea 

acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, 

în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a 

clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie 

termică; 

- zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de 

transport şi distribuţie al agentului termic; 

- implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte 

preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, 

semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii 

acestora; 

- reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a 

racordurilor şi a elementelor constructive; 

- finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare 

(SCADA). 

(FC). (OS 7.1 

151,30 mil. 

euro 

FEDR+BS 

 

OS 7.2 

117,64 mil. 

euro 

 

 

222.  Elaborarea și adoptarea 

proiectului de Strategie 

națională de renovare pe 

termen lung  (SNRTL), pentru 

a sprijini renovarea parcului 

național de clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale, 

publice și private 

Se realizează prin implementarea proiectului SIPOCA 606, 

care are ca obiectiv principal consolidarea capacității de 

planificare strategică și operațională a MLPDA, în vederea 

îndeplinirii obligațiilor europene privind eficiența energetică 

și a eficientizării acțiunilor ministerului în domeniul riscului 

seismic. Proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale 

în baza acordului prestări servicii consultanță rambursabilă și 

în parteneriat cu INCD URBAN INCERC. 

Strategia națională de renovare pe termen lung (SNRTL) 

cuprinde o foaie de parcurs cu măsuri și indicatori de progres 

măsurabili, ce vizează întreg parcul național de clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, cu valori 

țintă orientative pentru 2030, 2040 și 2050 care indică modul 

II/2019 IV/2020 - SNRTL elaborată și 

aprobată. 

 

 

POCA 

(2014-

2020) 

1,38 mil. 

lei 

MLPDA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

în care aceștia contribuie la atingerea obiectivului de 

eficiență energetică de 32,5%, stabilit de Uniunea Europeană 

pentru 2030, prin Directiva 2012/27/UE. 

Etapă 2020: aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe 

Termen Lung (SNRTL) – trim. IV 2020 

Interconectarea sistemelor naționale de transport energie electrică cu statele vecine (răspunde la RST 3) 

223.  Interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale 

României și Serbiei, prin 

interfața de vest și sud-vest a 

României,  

Pentru creșterea capacității de schimb prin interfața de 

vest și sud-vest a României, în “Planul de dezvoltare a 

RET” elaborat de CNTEE Transelectrica SA, sunt planificate 

întăriri ale rețelei în zonă, care vor permite eliminarea 

congestiilor, atât pe direcția est - vest la granița cu Ungaria și 

Serbia, cât și pe direcția de tranzit nord-sud, prin întărirea 

culoarului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Arad 

(trecerea de la 220 kV la 400 kV). 

Proiectul 3.22 Mid Continental East Corridor a fost  inclus 

de Comisia Europeană în cea de-a patra listă de Proiecte de 

Interes Comun (PCI) – în Regulamentul delegat (UE) 

2020/389, formând „Grupul România - Serbia”, care include 

următoarele proiecte de interes comun: 

- 3.22.1. LEA 400 kV d.c. Reșița (România) - Pancevo 

(Serbia) (realizat); 

- 3.22.2. LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița  și extinderea 

stației 220/110 kV Reșița prin construcția stației noi de 400 

kV (termen: 2025); 

- 3.22.3&3.22.4. Trecere la 400 kV a LEA 220 kV d.c. 

Reșița –Timișoara – Săcălaz – Arad, inclusiv construirea 

stațiilor de 400 kV Timișoara și Săcălaz (termen: 2027). 

III/2014 IV/2027 - creșterea capacității de 

schimb pe granițele 

România– Serbia și 

România - Ungaria (844MW 

respectiv 617 MW* în anul 

2030 conform ENTSO-E 

Ten-Year Network 

Development Plan 2018); 

- integrarea producției din 

centralele eoliene 

preconizate în zona de sud-

vest a României și din zona 

de nord-est a Serbiei 

(344GWh/an* în anul 2030 

conform ENTSO-E Ten-

Year Network Development 

Plan 2018 Scenariul 

Distributed Generation). 

*Notă: aceste date se 

recalculează la fiecare 2 ani în 

cadrul ENTSO-E TYNDP cu 

alte ipoteze/scenarii de 

analiză. 

144 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

224.  Interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale 

României și Bulgariei 

Pentru creșterea capacității de schimb dintre România și 

Bulgaria, în “Planul de dezvoltare a RET” elaborat de 

CNTEE Transelectrica SA, sunt planificate întăriri ale rețelei 

în zonă cu rolul de a consolida coridorul de transport al 

energiei electrice de-a lungul coastei Mării Negre (România-

Bulgaria) și între coastă și restul Europei.   

Proiectul 3.8 Black Sea Corridor a fost inclus de Comisia 

Europeană în cea de a patra listă de Proiecte de Interes 

Comun (PCI) – în Regulamentul delegat (UE) 2020/389, 

formând „Grupul creșterea capacității Bulgaria-România”, 

care include următoarele proiecte de interes comun (pe 

teritoriul României): 

3.8.4. LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu, cu un circuit 

III/2014 IV/2024 - creșterea capacității de 

interconexiune dintre 

România și Bulgaria 

(600MW); 

- integrare surse regenerabile 

de energie electrică (ex: 178 

GWh/an conform TYNDP 

2018 Scenariul Distributed 

Generation 2030). 

126 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

intrare/ieșire în Gura Ialomiței (termen: 2023). 

3.8.5. LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș (termen: 2024). 

225.  Interconectarea sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei 

și Republicii Moldova la 

sistemul Europei 

Continentale 

1. Proiectul de interconectare sincron a sistemelor 

electroenergetice ale Ucrainei și Republicii Moldova la 

sistemul Europei Continentale. În 2017 s-au semnat acorduri 

pentru implementarea catalogului de masuri. Sunt în 

pregătire contracte de servicii pentru realizarea de studii 

suplimentare conform catalogului de masuri.  

2. LEA 400 kV Suceava-Bălți (termenul de finalizare 

depinde de decizia Moldelectrica). 

3. LEA 400 kV Isaccea (RO) – Vulcănești (RM) 

Interconectarea prin stație BtB la Vulcănești (termen: 2024). 

III/2014 IV/2024 - creșterea capacității de 

interconexiune dintre 

România și Republica 

Moldova și Ucraina; 

- creșterea capacității de 

interconexiune dintre 

România și Republica 

Moldova; 

- creșterea capacității de 

interconexiune dintre 

România și Republica 

Moldova. 

 SGG 

MEEMA 

226.  Proiectul Digitalizarea 

sistemului energetic românesc, 

inclusiv a rețelelor de transport 

și distribuție (“smart grids”) 

ANRE a aprobat în 2019 Calendarul de implementare a 

sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice 

la nivel național pentru perioada 2019 – 2028. Astfel, 

montarea sistemelor de măsurare inteligentă este gratuită 

pentru consumatorii finali, operatorii de distribuție urmând 

să își recupereze costurile prin tariful de distribuție. 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Publicarea anuală de către 

ANRE a stadiului 

îndeplinirii de către 

operatorii de distribuție, la 

data de 31 decembrie a 

anului precedent, a 

prevederilor calendarului 

privind implementarea SMI. 

Termen: data de 30 aprilie a 

anului în curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuarea interconectării sistemelor naționale de transport gaze naturale cu statele vecine (Răspunde la RST 3) 

227.  Interconectarea România - 

Serbia  

Se urmărește construirea unei conducte noi de interconectare 

pe direcția Arad–Mokrin în lungime de aprox. 97 km, din 

care 85 km pe teritoriul României și 12 km pe teritoriul 

Serbiei cu următoarele caracteristici: 

- presiunea în conducta BRUA zona Recaș : 50 - 54 bar  (Pn 

BRUA–63 bar); 

- diametrul Conductei de interconectare: 600 mm; 

- capacitate transport: max. 1 mld Smc/an (115.000 Smc/h), 

presiune în Mokrin: 48,4 – 52,5 bar; 

- capacitate transport: max. 1,6 mld Smc/an (183.000 

Smc/h), presiune în Mokrin: 45,4- 49,9 bar  

Se va construi și o stație de măsurare a gazelor naturale 

(amplasată pe teritoriul României). 

I/2017 IV/2021 - 97 km de conductă (85 km 

pe teritoriul României). 

56,21 mil. 

euro 

 

SGG 

MEEMA 

228.  Interconectarea România – 

Ucraina pe direcția Gherăești 

– Siret 

Acest proiect vizează: 

- construirea unei conducte de transport gaze naturale (130 

km) și a instalațiilor aferente, pe direcția Gherăești–Siret; 

- construirea unei stații de măsurare gaze transfrontalieră;  

I/2018 IV/2025 - asigurarea posibilităților 

tehnice de flux bidirecțional 

spre/dinspre Ucraina; 

- 130 km de conductă.  

125 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 
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- amplificarea stațiilor de comprimare Onești și Gherăești, 

dacă este cazul. 

229.  Implementarea proiectului de 

gazoduct BRUA (Bulgaria - 

România - Ungaria - Austria)  

Proiectul BRUA este parte din Planul de Dezvoltare a 

Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (2020-

2029), aprobat de ANRE, la poziția 7.1. „Dezvoltarea pe 

teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze 

Naturale pe Coridorul Bulgaria - România - Ungaria – 

Austria” ”(Faza I și Faza II), respectiv 7.3 "Amplificarea 

coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–

România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)". 

I/2014 IV/2025  1083,1 mil. 

euro  

SGG 

MEEMA 

Faza I 

- conductă de transport gaze naturale Podișor-Recaș 

32”x63bar în lungime de aprox. 479 km;  

- trei stații de comprimare gaze naturale (SC Podișor, SC 

Bibești și SC Jupa) fiecare stație fiind echipată cu două 

agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul în 

rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului 

bidirecțional de gaze.    

La finalizarea Fazei I se vor asigura următoarele capacități de 

transport: 

- pe direcția Ungaria: 1,75 mld. mc/an; 

- pe direcția Bulgaria: 1,5 mld. mc/an. 

Proiect PCI (a patra listă): aprobată de COM prin 

Regulamentul delegat (UE) 2020/389. 

Faza 1: 6.24.1 - 1; 

I/2016 IV/2020 - 479 km de conductă;  

- 3 stații de comprimare; 

- o capacitate maximă de 

transport de 1,5 mld. mc/an 

spre Bulgaria; 

- o capacitate maximă de 

transport de 1,75 mld. mc/an 

spre Ungaria. 

478,6 mil. 

euro 

 

SGG 

MEEMA 

Faza II 

- conductă de transport gaze naturale Recaș–Horia 32”x 

63bar în lungime de aprox. 50 km; 

- amplificarea celor trei stații de comprimare gaze naturale 

(SC Podișor, SC Bibești și SC Jupa) prin montarea unui 

agregat suplimentar de comprimare în fiecare stație; 

- amplificarea stației de măsurare gaze naturale SMG Horia.      

La finalizarea Fazei II se vor asigura următoarele capacități 

de transport: 

- pe direcția Ungaria: 4,4 mld. mc/an; 

- pe direcția Bulgaria:1,5 mld. mc/an. 

Finalizarea Fazei II va depinde de finalizarea cu succes a 

procedurii de Sezon Deschis angajant pentru rezervarea de 

capacitate la IP Csanadpalota  

Proiect PCI (a patra listă): aprobată de COM prin 

Regulamentul delegat (UE) 2020/389. 
Faza II: 6.24.4. – 2 

I/2016 IV/2022 - 50 km de conductă;  

- amplificarea celor 3 stații de 

comprimare; 

- o capacitate maximă de 

transport de 1,5 mld. mc/an 

spre Bulgaria; 

- o capacitate de transport de 

4,4 mld. mc/an spre 

Ungaria. 

74,5 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 
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Faza III 

Dezvoltarea acestui culoar134 de transport gaze naturale 

presupune următoarele:  

- reabilitarea unor conducte existente ce aparțin SNT;  

- înlocuirea unor conducte existente ce aparțin SNT sau 

conducte noi instalate în paralel cu conductele existente;  

- dezvoltarea a 4 sau 5 stații noi de comprimare cu o putere 

totală instalată de aprox. 66 - 82,5MW 

- creșterea capacității de transport gaze naturale spre Ungaria 

cu 4,4 mld. mc/an. 

Subliniem faptul că,  

I/2014 IV/2025 - 645 km de conductă (pe 

anumite tronsoane se vor 

folosi capacitățile existente 

prin reabilitări ale SNT); 

- creșterea capacității maxime 

de transport cu 4,4 mld. 

mc/an spre Ungaria. 

530 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

230.  Dezvoltarea pe teritoriul 

României a Coridorului Sudic 

de Transport pentru 

preluarea gazelor naturale de 

la țărmul Mării Negre 

Obiectivul major al acestei investiții constă în construirea 

unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuzla – 

Podișor, în lungime de 308,2 km și Dn 1200 respectiv Dn 

1000, care să facă legătura între resursele de gaze naturale 

disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul BRUA, astfel 

asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre 

Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu – 

Ruse (cu Bulgaria) și Nădlac – Szeged (cu Ungaria). De 

asemenea, această conductă se va interconecta cu actuala 

conductă internațională de transport gaze naturale T1. 

Conducta este telescopică și este formată din două tronsoane, 

după cum urmează: 

- tronsonul I, Țărmul Mării Negre–Amzacea, în lungime de 

32,4 km, va avea un diametru de Ø 48” (DN1200) și 

capacitate tehnică de 12 mld. mc/an; 

- tronsonul II, Amzacea–Podișor, în lungime de 275,9 km, 

va avea un diametru de Ø40” (DN1000) și capacitate 

tehnică de 6 mld.mc/an.. 

Proiect PCI (a patra listă) aprobată de COM prin 

Regulamentul delegat (UE) 2020/389. 

6.24.4 - 3 

I/2014 IV/2022 - 308,2 km de conductă. 371,6 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

231.  Interconectarea sistemului 

național de transport gaze 

naturale cu conducta de 

transport internațional gaze 

naturale T1 și reverse flow 

Isaccea 

Proiectul va consta în următoarele: 

Etapa I: 

- Lucrări de interconectare între SNT și conducta de 

transport internațional T1, în zona stației de măsurare 

Isaccea; 

- Reparația conductei Dn 800 mm Cosmești - Onești (66,0 

km). 

I/2014 IV/2020 - posibilitatea asigurării de 

fluxuri reversibile în punctul 

Negru Vodă I; 

- posibilitatea preluării în 

sistemul românesc de 

transport a gazelor naturale 

descoperite în Marea 

77,7 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

                                                 
134 Realizarea acestui coridor depinde în continuare de evoluția cererii de capacitate, respectiv de rezultatele proceselor de explorare/exploatare a zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră sau din alte perimetre on-

shore, o decizie finală de investiție putând fi luată doar în momentul în care cererea de capacități suplimentare este confirmată prin acorduri și contracte de rezervare. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Etapa II: 

- Modernizarea Stației de comprimare gaze Siliștea 

existente, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) Siliștea, 

amplasat în Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) 

Siliștea, județul Brăila; 

- Lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni existent, amplasat în 

U.A.T. Vădeni, județul Brăila; 

Modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești existente, 

inclusiv a Nodului Tehnologic Onești, amplasament U.A.T. 

Onești, județul Bacău. Proiectul nu dezvoltă capacități 

suplimentare pe punctul de intrare/ieșire în SNT la Negru 

Vodă. 

Neagră, pentru valorificarea 

acestora pe piața 

românească și pe piețele 

regionale. 

232.  Dezvoltări ale SNT în zona de 

Nord – Est a României în 

scopul îmbunătățirii 

aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei precum și a 

asigurării capacităților de 

transport spre/dinspre 

Republica Moldova135 

Implementarea acestui proiect va asigura funcționarea 

interconectării România - Rep. Moldova (PI Ungheni), la 

parametrii tehnici ai acesteia. 

Descrierea proiectului: 

- Construirea unei noi conducte de transport Dn700, Pn 55 

bar, direcția Onești-Gherăiești - 104 km; 

- Construirea unei noi conducte de transport Dn700, Pn 55 

bar, direcția Gherăiești-Lețcani - 61 km; 

- Construirea unei stații de comprimare gaze la Onești – 

putere instalată 9,14 MW, 2 unități de comprimare – 4,57 

MW; 

- Construirea unei stații de comprimare gaze la Gherăiești – 

putere instalată 9,14 MW, 2 unități de comprimare – 4,57 

MW. 

În prezent, Transgaz poate asigura un debit de ieșire din SNT 

spre Rep. Moldova, de 43,8 mil. Smc/an. 

La finalizarea proiectului de dezvoltare a SNT în zona de 

nord-est a României pe direcția RO-MD se poate asigura un 

debit de ieșire de 1,5 mld. Smc/an, la o presiune de operare 

16 - 50 bari. 

În condițiile existenței unor surse suplimentare de gaze din 

exploatările off-shore din Marea Neagră se va putea asigura 

pe această interconectare o capacitate maximă de 2,2 mld. 

mc/an.  

 

I/2016 IV/2021 - 165 km de conductă;  

- 2 stații de comprimare 

(pt. transportul gazelor 

naturale); 

- o capacitate de transport de 

1,5 mld. mc/an spre 

Republica Moldova. 

174,25 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

233.  Noi dezvoltări ale SNT în Transgaz a finalizat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic I/2017 IV/2021 - 25 km de conductă. 9,14 mil. SGG 

                                                 
135 Dezvoltările de pe teritoriul României trebuie să fie corelate cu dezvoltările angajate pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv Conducta Ungheni - Chișinău - și alte potențiale zone de consum. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

scopul preluării gazelor de la 

țărmul Mării Negre136 

pentru o conductă de transport în lungime de aproximativ 25 

km și diametru Dn 500, de la țărmul Mării Negre până la 

conducta existentă de transport internațional T1. Capacitatea 

de transport este 1,1 mld. mc/an - conform procesului Open-

Season publicat pe site-ul Transgaz. 

euro MEEMA 

234.  Modernizare SMG Isaccea 1 

și SMG Negru Vodă 1 

În conformitate cu Memorandumul de Înțelegere – parte din 

inițiativa CESEC, operatorii sistemelor de transport gaze de 

pe Coridorul Balcanic au inițiat demersuri comune în 

vederea asigurării unui flux de gaze bidirecțional (cu 

utilizarea capacității de transport pe conducta Tranzit 1) 

dinspre Grecia înspre Ucraina. În vederea creșteri gradului de 

asigurare a securității energetice în regiune au fost semnate 

Acorduri de interconectare  cu PJSC Ukrtransgaz, Ucraina, 

pentru Punctul de Interconectare Isaccea 1 și cu 

Bulgartransgaz, Bulgaria, pentru Punctul de Interconectare 

Negru Vodă 1. Printre acțiunile prevăzute în aceste Acorduri 

se numără și modernizarea stațiilor de măsurare gaze 

naturale din cele două puncte de interconectare. 

În acest sens, TRANSGAZ are în vedere investiții în 

modernizarea Stațiilor de Măsurare Gaze (SMG), relevante.  

Astfel, Transgaz are în Planul de dezvoltare pe 10 ani, 

implementarea Proiectului Modernizare SMG Issacea 1 și 

SMG Negru Vodă (cod. 7.8) care va crea posibilitatea unui 

flux de gaze spre Ucraina pe traseul Conductei Tranzit 1. 

Proiectul constă în construirea a două stații noi de măsurare 

gaze naturale. În cazul SMG Isaccea 1 stația se va construi în 

incinta stației existente, iar în cazul SMG Negru Vodă 1, pe 

un amplasament situat în apropierea amplasamentului stației 

existente.   

I/2017 IV/2021 - asigurarea posibilităților 

tehnice de flux bidirecțional  

pe Conducta Tranzit 1. 

26,65 mil. 

euro 

SGG 

MEEMA 

PĂRĂSIREA TIMPURIE A ȘCOLII 

Asigurarea unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și socială 

235.  Extinderea serviciilor de 

educație timpurie (0-6 ani) 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

 

Acțiunea vizează clarificarea, din punct de vedere legislativ, 

a organizării și funcționării serviciilor de educație timpurie, 

ca servicii integrate, pentru a deveni, treptat, servicii 

universale. 

Etape 2020-2021: 

II/2015 

 

 

IV/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC 

OIPOCU-

MEC 

 

- Elaborarea/revizuirea și aprobarea documentelor care 

privesc organizarea, funcționarea și acreditarea serviciilor 

de educație timpurie (nivel antepreșcolar și preșcolar), 

precum și a celor care au în vedere conținutul educativ 

 IV/2020 - Regulament de organizare și 

funcționare a 

învățământului preșcolar  

 

                                                 
136 Termenul estimat de finalizare depinde de graficele de realizare a proiectelor offshore din amonte. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pentru educația timpurie antepreșcolară (termen: trim. 

IV/2019), în speță: 

- Regulamentul de organizare și funcționare a 

învățământului preșcolar (termen: trim. IV/2020). 

- Implementarea proiectului necompetitiv Educație timpurie 

incluzivă și de calitate - E.T.I.C.  (termen: trim. III/2021), 

care va avea în vedere: 

- crearea cadrului instituțional de dezvoltare a educației 

antepreșcolare, 

- dezvoltarea de programe de formare pentru puericultori. 

III/2020 III/2021 - cadru instituțional creat, 

- programe de formare pentru 

puericultori implementate, 

- 2600 de cadre didactice 

formate în cadrul E.T.I.C; 

 

3,367 mil. 

euro  

 

- Implementarea proiectelor din apelul Dezvoltarea 

serviciilor de educație antepreșcolară prin care vor fi 

finanțate proiecte destinate creșterii ratelor de participare la 

educație antepreșcolară a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 

și 2 ani, prin înființarea unor grupe de creșă. 

I/2020 I/2023 - 42 de proiecte 

implementate, 

- 14.000 de copii 

antepreșcolari sprijiniți. 

168 mil. 

euro 

(alocare 

bugetară) 

- Finalizarea proiectelor de documente strategice care 

vizează, după caz, și domeniul educației timpurii și care 

sprijină implementarea politicilor publice în domeniul 

educației: 

- finalizarea și aprobarea documentului Cadru de Diagnoză 

și Prognoză privind organizarea și funcționarea unor 

servicii de calitate în domeniul educației timpurii in 

România și de sprijinire a implementării acestora în 

cadrul proiectului Educație timpurie incluzivă și de 

calitate - E.T.I.C. (termen: trim. IV/2020), 

- finalizarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale 

pentru educație timpurie în cadrul proiectului Educație 

timpurie incluzivă și de calitate de către Comitetul 

Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET) 

înființat în cadrul proiectului E.T.I.C. (termen: trim. 

III/2021), 

- aprobarea Planului Cadru – Intervenție Timpurie destinat 

copiilor cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple 

(termen: trim. III/2021). 

II/2015 III/2021  

 

 

- Document Cadru de 

Diagnoză și Prognoză 

privind organizarea și 

funcționarea unor servicii 

de calitate în domeniul 

educației timpurii in 

România și de sprijinire a 

implementării acestora 

aprobat, 

- Strategia națională de 

educație timpurie elaborată 

și aprobată, 

- Document Planul Cadru – 

Intervenție Timpurie 

destinat copiilor cu 

surdocecitate/deficiențe 

senzoriale multiple aprobat. 

 

236.  Modernizarea curriculumului 

școlar pentru învățământul 

gimnazial, liceal, profesional 

și tehnic  

Restructurarea curriculumului școlar (a planurilor-cadru și a 

programelor școlare) este necesară pentru „promovarea unui 

învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități 

cognitive, capacități volitive și capacități acționale, 

I/2015 IV/2021   MEC 

(CNPEE138 și 

CNDIPT139) 

   

                                                 
138 Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 
139 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(acțiunea răspunde la RST 2) cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități 

de utilitate directă, în profesie și în societate” (art. 2, alin. 1, 

Legea educației naționale nr. 1/2011) și centrarea 

curriculumului pe formarea și dezvoltarea/ diversificarea 

competențelor-cheie (art. 68)137.  

Revizuirea curriculumului național se realizează în acord cu 

prevederile legislative care modifică Legea educației 

naționale 1/2011, prin diminuarea numărului mediu de ore 

pentru fiecare nivel de învățământ (art. 66). 

Etape 2020-2021: 

 

- aprobarea Planurilor-cadru pentru învățământul liceal – 

filiera teoretică (termen: trim. II/2021), 

- continuarea aplicării Planurilor-cadru pentru învățământul 

special preșcolar, primar și gimnazial140, 

- continuarea aplicării curriculumului nou pentru 

învățământul profesional și pentru învățământul liceal 

tehnologic141; 

  - planuri – cadru pentru 

învățământul liceal elaborate 

și aprobate, 

- planuri-cadru pentru 

învățământul special 

preșcolar, primar, gimnazial, 

profesional și liceal 

tehnologic aplicate; 

curriculum nou pentru 

învățământul profesional și 

tehnic revizuit și aprobat. 

 

- implementarea proiectului necompetitiv Dezvoltarea 

sistemică a învățământului profesional și tehnic în 

concordanță cu nevoile de dezvoltare socio-economică la 

nivel național, regional și local142, prin care se vor realiza 

actualizarea și/sau dezvoltarea: 

- calificărilor profesionale, 

- standardelor de pregătire profesională pentru creșterea 

relevanței formării pe piața muncii, 

- curriculumului și auxiliarelor curriculare necesare 

formării profesionale inițiale. 

   63 mil. 

euro 

 

- Continuarea și finalizarea implementării proiectului 

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (CRED) 

vor fi: 

- formate și certificate 50.000 cadre didactice din 

învățământul primar și gimnazial ca urmare a aprobării și 

IV/2017 IV/2021 - 55.000 de profesori formați; 

- 50.000 profesori certificați; 

- 330.000 de ore de formare 

realizate; 

subvenție acordată pentru 

43,93 mil. 

euro (din 

care 38,68 

mil. euro 

din FSE) 

                                                 
137 Comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe matematice și competenţe de bază în ştiinţe și tehnologii; competenţă digitală; a învăţa să înveţi; competenţe sociale și civice; spirit de iniţiativă și 

antreprenoriat; sensibilizare și exprimare culturală. 
140 Aplicarea a început în anul școlar 2019 – 2020 pentru învățământul preșcolar, clasa pregătitoare și clasa I și continuă în anul școlar 2020-2021, cu clasele a II-a, a VI-a, și a IX-a. 
141 Aplicarea a început gradual, în anul şcolar 2016-2017, cu clasa a IX-a. 
142 Proiectul a fost realizat si depus spre analiză la MFE. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

introducerii progresive, anuale, a noilor programe școlare; 

- elaborate 17 ghiduri pentru implementarea curriculum-

ului național pentru învățământul primar și gimnazial, 

după analiza propunerilor obținute de la cadrele didactice 

participante la cursurile de formare. 

fiecare cadru didactic 

certificat (care finalizează 

activitățile programului de 

formare continuă acreditat și 

promovează evaluarea 

finală). 

pentru 

proiectul 

necompetit

iv CRED 

 

237.  Dezvoltarea infrastructurii 

școlare 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat prin realizarea/extinderea/ 

reabilitarea/dotarea/modernizarea acestora, inclusiv 

îmbunătățirea condițiilor de transport în siguranță și confort 

ale elevilor. 

Etape 2020-2021: 
- aprobarea Strategiei naționale privind infrastructura 

educațională (termen: trim. II/2021); 

- construirea a 200 grădinițe și dotarea cu mobilier a 

acestora, prin Proiectul Reforma Educației Timpurii –

PRET (termen: trim. IV/2021); 

- realizarea/extinderea/reabilitarea/dotarea/modernizarea 

unităților de învățământ incluse în Programul Național de 

Dezvoltare Locală, 2015-2018 și 2017-2020; 

- finalizarea lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor sanitare 

din școli, conform HG 363/2019143. 

 

 

I/2016 IV/2021  

 

 

 

 

 

- Strategia națională privind 

infrastructura educațională, 

aprobată; 

- nr. de grădinițe construite și 

dotate cu mobilier prin  

PRET: 200; 

- nr. de școli renovate/ 

reparate/ extinse/ dotate pt. a 

obține avizele de 

funcționare: 1.362; 

- nr. de obiective de investiții 

finanțate prin PNDL I și II: 

3.431; 

- nr. de școli cu condiții 

sanitare îmbunătățite: 857; 

 

80,75 mil. 

euro pentru 

proiectul 

PRET; 

valoarea 

alocațiilor 

multianual

e aprobate 

pentru 

unități de 

învățământ 

în cadrul 

PNDL: 

1,091 mld. 

lei din 

PNDL I și 

3,589 mld. 

lei din 

PNDL II; 

Buget 

program 

îmbunătățir

e condiții 

sanitare în 

școli: 64,9 

mil. lei.144 

MEC 

MLPDA 

 

Alte proiecte de dezvoltare a infrastructurii educaționale: 

- Proiectul Platforma națională integrată Wireless campus; 

 

 

 

IV/2018 

 

 

 

IV/2021 

 

 

 

- nr. de școli care utilizează 

OER, WEB 2.0 în educație, 

- nr de unități gimnaziale ce 

beneficiază de echipamente 

 

 

Platforma 

națională 

integrată – 

Wireless 

                                                 
143 Din cele 857 de unități școlare finanțate prin HG 363/2019, 430 de unități au finalizat lucrările, iar 273 sunt în curs de execuție. 
144 Astfel, din suma totală de 65,525 milioane lei alocată de MEC, în anul 2019, pentru realizarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare conforme la unitățile școlare, autoritățile administrației publice locale au 

accesat doar 42,102 mil. lei. 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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(trim./an) 
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(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
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responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

wireless prin implementarea 

proiectului. 

 

campus 

36,67 mil. 

euro 

- Proiectul Platforma digitală cu resurse educaționale 

deschise (EDULIB) (Biblioteca Virtuală). 

 

III/2019 

 

IV/2021 

 

- nr. de școli care utilizează 

OER, WEB 2.0 în educație, 

- nr. de materiale digitale de 

interes educațional 

disponibile pe portalul 

implementat prin proiect. 

Platformă 

digitală cu 

resurse 

educațional

e deschise 

(EDULIB) 

(Biblioteca 

virtuală) 

41,71 mil. 

euro 

Proiectul Sistem informatic pentru managementul școlarității 

din - SIMS, care urmărește dezvoltarea și implementarea unei 

platforme și metodologii naționale centralizate pentru 

colectarea, gestionarea și analiza informațiilor referitoare la 

rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din 

învățământul preuniversitar. Proiectul va include și modulul 

EVON proiectat pentru evaluarea on-line a lucrărilor 

candidaților la examenele naționale. 
Etape 2020 – 2021: 

-  -- elaborarea documentației pentru ocuparea unor posturi de 

experți externalizați pentru evaluarea achiziției de 

echipamete IT145 

III/2019 IV/2022 - nr. de școli care utilizează 

OER, WEB 2.0 în educație, 

- nr. de componente active ale 

platformei dezvoltate prin 

proiect. 

 

Sistem 

informatic 

de 

manageme

nt al 

școlarității 

– SIMS 

39,38 mil. 

euro 

 

Creșterea calității și îmbunătățirea sistemelor de evaluare a învățământului preuniversitar 

238.  Configurarea completă, la 

nivelul MEC, a unui 

mecanism de culegere și 

procesare de date 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 

(SIIIR) furnizează servicii de gestiune a activităților 

sistemului educațional preuniversitar din punct de vedere 

operațional, tehnic, administrativ și strategic. SIIIR se 

adresează atât nevoilor utilizatorilor de la nivel central, cât și 

nevoilor identificate la nivel local.  

Etape 2020: 

- Dezvoltarea modului „Resurse umane” (termen: trim.  

IV/2020); 

- Dezvoltarea modulului „Date financiare” (termen: trim.  

IV/2020); 

- Realizarea instruirii personalului din cadrul MEC pentru 

preluarea serviciilor de suport tehnic de nivel 1 şi 2 pentru 

aplicația SIIIR (termen: trim. IV/2020). 

I/2015 IV/2020 - Sistemul Informatic Integrat 

al Învățământului din 

România (SIIIR) complet 

funcțional. 

1,488 mil. 

lei (buget 

aprobat 

pentru anul 

2020) 

 

 

1,4 mil. lei 

(estimare 

de buget 

pentru anul 

2021) 

MEC 

 

                                                 
145 Având în vedere complexitatea echipametelor IT, perioada achiziției se va desfășura pe o perioadă de 6 luni. 
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239.  Actualizarea standardelor de 

autorizare, acreditare și 

evaluare în învățământul 

preuniversitar 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Noile standarde146 realizează simplificarea activității de 

evaluare internă și externă a calității educației prin: 

reorientarea activității de îmbunătățire a calității spre 

aspectele esențiale,  utilizarea datelor și a documentelor deja 

existente în instituția de învățământ, informatizarea activității 

de evaluare internă și externă. 

Etape 2020-2021: 

- aprobarea proiectului de HG privind standardele de 

autorizare de funcționare provizorie și de acreditare 

(termen: trim.  IV/2020); 

- aprobarea  proiectului de HG privind aprobarea 

Metodologiei de evaluare instituțională în vederea 

autorizării, acreditării și evaluării periodice a 

organizațiilor furnizoare de educație (termen: trim. 

IV/2020); 

- evaluarea unităților de învățământ preuniversitar (termen: 

trim. IV/2020). 

- evaluarea, până în anul 2024, a unui număr de circa 3500 

unități de învățământ de stat și particular care nu au fost 

supuse procesului de evaluare externă periodică, conform 

prevederilor metodologiei specifice. 

I/2018 

 

 

 

 

 

 

III/2019 

 

 

III/2019 

 

 

 

 

IV/2020 sau 

I/2021147 

IV/2020 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

 

 

IV/2020 

 

 

 

 

2021 

 

IV/2024 

- proiecte de HG aprobate, 

- nr. de unități de învățământ 

preuniversitar evaluate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 176 unități de învățământ 

preuniversitar evaluate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 mil. lei 

 

39,858 mil. 

lei 

(estimare) 

MEC 

(ARACIP) 

Îmbunătățirea nivelului competențelor elevilor și cadrelor didactice și adaptarea acestora la cerințele pieței muncii 

240.  Formarea și abilitarea 

curriculară a cadrelor 

didactice în vederea asigurării 

unei abordări metodologice 

centrate pe competențe-cheie 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Continuarea și finalizarea implementării proiectului 

Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți 

(CRED), se va realiza formarea profesorilor în contextul 

adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale 

fiecărui elev, în special ale celor aflați în risc de abandon 

școlar. 

Etape 2020-2021:  

- formarea a 4.000 de profesori (199 grupe)  - din cauza 

situației de alertă, aceste cursuri sunt organizate în 

întregime în regim online (termen: trim. III/2020); 

- formarea a 16.000 de profesori (800 de grupe) – formarea 

se realizează în sistem mixt blended learning148 (perioadă: 

trim. IV/2020 – trim. II/2021); 

- formarea a 12.000 de profesori (600 de grupe) -  formarea 

se realizează tot în sistem mixt blended learning (perioada: 

IV/2017 IV/2021 

 

- nr. de cadre didactice 

formate 

- nr de formatori de formatori 

pregătiți. 

 

 

 

 

 

196,5 mil. 

lei 

MEC 

                                                 
146 Au fost identificate standarde specifice pentru: învățământul liceal, vocațional și tehnologic, profesional, postliceal, învățământul antepreșcolar/ preșcolar, special și învățământul special care funcționează în cadrul 

centrelor de reeducare/penitenciarelor/ centrelor de detenție. 
147 Sunt luate în discuție, în funcție de evoluția pandemiei, două variante de lucru: desfășurarea evaluărilor externe periodice începând cu trim. IV/2020 sau amânarea derulării acestor activități în cursul anului viitor. 
148 Un sistem de formare în care cursanții învață prin intermediul mijloacelor electronice și online, precum și al predării tradiționale față în față. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trim. III/2021 – trim. IV/2021); 

- finalizarea programului de formare de formatori (formare 

de nivel I), cu un număr țintă estimat de 160 de formatori 

pentru nivelul primar si gimnazial (termen: finalul anului 

anul 2020). 

241.  Creșterea nivelului de 

competențe ale elevilor și 

cadrelor didactice în 

domeniul IT 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Continuarea și finalizarea implementării proiectului 

Promovarea și susținerea excelenței în educație prin 

dezvoltarea competențelor în tehnologia informației, finanțat 

printr-un grant nerambursabil subvenționat de Guvernul 

Japoniei, se urmărește asigurarea condițiilor optime de 

pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII, de la 

profilul matematică-informatică, capabili de performanțe 

înalte. 

Etape 2020-2021: 

- Operaționalizarea, în 60 de licee, a 60 de Centre de 

Excelență în Tehnologia Informației (termen: trim. 

III/2021); 

- Implementarea efectivă a proiectului (termen: trim. 

IV/2021). 

II/2018 IV/2021149 - nr de centre de pregătire în 

informatică dotate și 

operaționalizate: 60; 

- nr. de elevi pregătiți:  toți 

elevii care se pregătesc  

pentru olimpiadele naționale 

și internaționale; 

- 140 de cadre didactice 

formate. 

8,78 mil. 

lei 

MEC 

 

242.  Consolidarea învățământului 

profesional și tehnic, mai ales 

a componentei de învățare la 

locul de muncă 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Programele de educație și formare profesională sunt adaptate 

la nevoile de competențe și la tendințele de pe piața muncii, 

astfel încât să răspundă priorităților naționale de dezvoltare 

economică și socială. 

Etape 2020: 

II/2016 IV/2020   MEC 

(CNDIPT) 

- Implementarea Strategiei educației și formării profesionale 

din România pentru perioada 2015-2020       (trim. II/2016 

- trim. IV/2020), cu realizarea: 

- Planului de acțiuni pentru anul 2020; 

  - Strategia formării 

profesionale din România în 

perioada 2016-2020  

implementată; 

- Implementarea Master-planului pentru perioada 2015 – 

2020, în vederea punerii în aplicare a programelor de tip 

ucenicie în sistemul de formare profesională inițială150 

(trim. II/2016 – trim. IV/2020). 

  - Master-plan implementat; 

- Elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare pentru 

formarea profesională a elevilor prin învățământul dual 

2021-2025. Va fi realizată o analiză privind  situația 

învățământului dual din ultimii 3 ani școlari, începând cu 

anul 2017-2018, în scopul identificării problemelor, 

modelelor de bune practici și oportunităților de dezvoltare. 

II/2020 

 

IV/2020 - Ordin de ministru pentru 

aprobarea strategiei emis; 

 

- Implementarea proiectelor din cadrul apelului de proiecte 2016 IV/2020 - 88 proiecte contractate  Valoarea 

                                                 
149 S-a solicitat Ambasadei Japoniei prelungirea acordului de finanțare până la 31.12.2021. 
150 În cadrul proiectului DALIVET finanţat prin Erasmus+ și implementat de CNDIPT 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Stagii de practică pentru elevi și studenți care susține 

programele de învățare la locul de muncă pentru studenți și 

elevii din învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, 

inclusiv școli de maiștri, prin care se vor realiza 

următoarele:  

- elaborarea parteneriatelor/convențiilor între 

organizatorii (unități de învățământ/instituții de 

învățământ superior) și partenerii de practică 

(potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special 

cu entități din sectoarele economice cu potențial 

competitiv și din domeniile de specializare inteligentă; 

- organizarea și derularea programelor de învățare la 

locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de 

practică, instruire practică, laborator tehnologic etc.), 

inclusiv activități de tip firmă de exercițiu (în 

conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de 

activitate); 

- furnizarea de servicii de consiliere și orientare 

profesională pentru elevi și studenți, axate pe 

dobândirea de competențe care răspund necesităților 

pieței muncii; 

- pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de 

instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare 

a competențelor, inclusiv prin intermediul TIC; 

- organizarea de stagii de practică în state membre UE. 

(Durata de implementare a proiectelor: 9 - 24 de luni). 

pentru implementare în 

perioada 2018-2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contractată 

a apelului: 

168,913 

mil. lei  

(37,4 mil. 

euro). 

- Contractarea și implementarea proiectului Cheia viitorului 

este făurită de tine! finanțat din Granturi norvegiene 2014-

2021; Obiective: reducerea riscului de excluziune socială a 

elevilor de gimnaziu și liceu; promovarea și sprijinirea 

integrării elevilor în învățământul dual; sprijinirea 

comunităților pe termen lung prin informare, formare și 

consiliere a unui număr de 470 profesori, specialiști 

educaționali și sociali, părinți. 

  - Proiect contractat și 

implementat. 

 

Asigurarea deschiderii sistemului de educație și formare către toți tinerii și a accesului egal la educație, în special pentru grupurile cu riscuri particulare 

243.  Implementarea Strategiei 

privind reducerea ratei 

părăsirii timpurii a școlii 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Strategia își propune implementarea unui sistem eficient de 

politici și măsuri de prevenire, intervenție și compensare 

pentru a soluționa cauzele majore ale părăsirii timpurii a 

școlii, cu accent pe tinerii care se află deja în grupa de vârstă 

11-17 ani, în vederea reducerii ratei de tineri între 18-24 de 

ani care au finalizat cel mult ciclul de învățământ secundar 

IV/2016 IV/2020 - planuri anuale de acțiune de 

implementare a strategiei 

elaborate și aplicate. 

Costul total 

de 

implemen-

tare 

(scenariul 

cel mai 

MEC 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de continuare a 

studiilor sau de formare profesională. 

Etape 2020: 

- implementarea Planului de acțiuni al strategiei pentru anul 

2020 (termen: trim. IV/2020). 

probabil) 

este de 

aprox. 

778,748 

mil. euro, 

pentru 

perioada 

2014-

2020151 

244.  Realizarea unui program 

național care să identifice și 

să monitorizeze copiii aflați în 

afara sistemului de educație. 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

 

Până în prezent au fost realizate: un mecanism de avertizare 

timpurie în educație privind părăsirea timpurie a școlii și o 

metodologie de colectare și utilizare a datelor pentru 

sprijinirea implementării acestui mecanism (finalizat în mai 

2020). 

Etape 2020-2021: 

- Testarea-pilot a sistemului de avertizare timpurie pentru 

prevenirea părăsirii timpurii a școlii și a mecanismului de 

intervenție și compensare; 

- instruirea resurselor umane; 

- integrarea datelor în SIIIR și corelarea cu datele colectate 

din comunitate. 

IV/2017 

 

 

 

 

 

III/2020 

II/2021 

 

 

 

 

 

II/2021 

  MEC 

 

245.  Extinderea măsurilor de 

prevenire și intervenție 

privind părăsirea timpurie a 

școlii, precum și de 

promovare a accesului egal la 

o educație de calitate 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

 

Acțiunea are ca scop reducerea și prevenirea abandonului 

școlar și promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate. 

Etape 2020-2021: 

- realizarea unei intervenții integrate pentru creșterea calității 

și incluziunii educației, prin valorificarea modelelor testate 

(de exemplu cel realizat în județul Bacău), cu un impact 

demonstrat privind reducerea absenteismului, a 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii; 

IV/2015 III/2020   MEC 

OIPOCU-

MEC 

- implementarea proiectului Crearea și implementarea 

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale. Obiectivul general al 

proiectului este creșterea incluziunii sociale și combaterea 

sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare 

integrate în 139 de comunități rurale și mic urbane cu tip de 

marginalizare peste medie și severă. 

  - 52 de persoane beneficiare de 

formare/ schimb de bune 

practici din  sectorul 

educațional; 

- 139 de servicii comunitare 

pentru sectorul educațional  

beneficiare de sprijin. 

Buget 

total: 

13,076 de 

mil. lei, din 

care buget 

MEC: 

29,096 mil. 

lei 

                                                 
151 Trei scenarii diferite au fost folosite în elaborarea calculelor privind costurile de implementare a strategiei în perioada 2014-2020, folosind formulele guvernamentale actuale de calcul al preţurilor și ţinând cont de 

implementarea tuturor normelor stabilite în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: scenariul I (scenariul optimist): aprox. 928,66 mil. euro; scenariul II (scenariul cel mai probabil): 

aprox. 778,74 mil. euro; scenariul III (scenariul pesimist): 650,95 mil. euro. 



PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PNR ȘI RST 2020 

 

129 

Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- implementarea măsurilor privind incluziunea copiilor cu 

dizabilități și asigurarea conformității sistemului de 

educație din România cu cerințele cadrului legal 

internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

prin alocarea, în anul școlar 2020-2021, de locuri distincte, 

în unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea 

individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

    

- extinderea programului Școala după școală152 prin 

implementarea proiectelor selectate și aprobate contractate 

în cadrul apelurilor de proiecte POCU (Axa Prioritară 6 

Educație și competențe), după cum urmează: 

- Școala pentru toți care finanțează măsuri integrate socio-

educaționale și vizează în același timp familia, școala și 

comunitatea; 

 

 

 

- Profesori motivați în școli defavorizate care vizează  

școlile cu cel mai ridicat grad de defavorizare, cu mulți 

copii aflați în risc de abandon școlar și care nu reușesc să 

atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. 

 

III/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/2018 

IV/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

- 127 de proiecte în 

implementare în cadrul 

apelului Școala pentru toți, 

având ca beneficiari: 

   57.757 copii, 

   110.274 elevi,   

17.329 de tineri/adulți și  

43.141 de cadre didactice/ 

membri de personal de 

sprijin. 

- 27 proiecte contractate în 

implementate în cadrul 

apelului Profesori motivați, 

având ca beneficiari: 

- 11.236 de cadre didactice/ 

membri de personal de 

sprijin. 

Alocare 

financiară 

totală: 

770,826 

mil. lei 

Valoarea 

totală 

contractată:  

647 mil. lei 

 

Valoarea 

totală 

contractată:  

107,7 mil. 

lei 

246.  Implementarea unor măsuri 

de compensare/corecție 

pentru grupurile 

dezavantajate 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Acțiunea se va realiza prin continuarea programului A doua 

șansă (ADS), care este principala măsură de compensare a 

MEC, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și care 

are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulților care nu au 

finalizat învățământul obligatoriu prin oferirea posibilității de 

continuare și finalizare a studiilor. 

Etape 2020-2021: 

2015 IV/2021   MEC 

OIPOCU-

MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Implementarea proiectelor din apelul non-competitiv de 

proiecte Măsuri de educație de tip A doua șansă care va 

finanța proiecte ce urmăresc asigurarea unei oferte 

adecvate de programe educaționale de tipul ADS. Proiectele 

ADS finanțate vor susține tinerii și adulții care nu și-au 

finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de 

educație și formare. 

I/2020 II/2023 - 72 de proiecte depuse153; Alocarea 

apelului 

este de 

163,45 mil. 

euro, din 

care 145 

mil. euro 

pentru 

                                                 
152 Școala după școală este un program opțional și complementar programului școlar obligatoriu, conceput și organizat de unitățile de învățământ, în conformitate cu indicațiile metodologice formulate de MEC. 
153 Până în prezent, pentru apelul non-competitiv Măsuri de A doua șansă au fost depuse şi evaluate 42 aplicații. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

regiunile 

mai puțin 

dezvoltate. 

 

 

 

Beneficiari: 

MMPS 

Parteneri: 

MEC 

MS 

- Implementarea proiectelor din apelul competitiv de 

proiecte Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru 

NEETS.  Obiectivele specifice ale apelului sunt: 

- creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și 

de adulți care nu și-au finalizat educația   obligatorie dar 

care se reîntorc în sistemul de educație și formare, 

inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de 

formare profesională; 

- îmbunătățirea competențelor personalului didactic din 

învățământul preuniversitar în vederea promovării unor 

servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 

elevilor și a unei școli incluzive. 

I/2020 II/2023 - 30 de proiecte depuse154, 

- nr. de persoane care reintră 

în sistemul de educație și 

formare, după părăsirea 

timpurie a școlii, 

- nr. de servicii funcționale 

integrate de tip A Doua 

șansă, diversificate și 

extinse la nivel național 

pentru copii/tineri care au 

părăsit prematur școala. 

Bugetul 

apelului 

este de 

122,5 mil. 

euro, din 

care 118, 6 

mil. euro, 

pentru 

regiunile 

mai puțin 

dezvoltate 

- Implementarea proiectelor din apelul competitiv de 

proiecte Stagii de practică pentru studenți (apel deschis în 

perioada 24.05.-12.08.2019), pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate. Obiectivul specific al apelului este creșterea 

ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele 

de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, 

internship-uri din cadrul parteneriatelor nou- 

înființate/dezvoltate. În apelul Stagii de practică pentru 

studenți  au fost depuse și evaluate 155 cereri de finanțare. 

IV/2018 IV/2021 - nr. de studenți participanți la 

programele din cadrul 

parteneriatelor nou 

înființate/dezvoltate care să 

faciliteze inserția pe piața 

muncii a absolvenților, 

- nr. de oferte educaționale  

realizate în parteneriate 

sociale, centrate pe formarea 

și dezvoltarea de competențe 

profesionale și transversale 

cerute pe piața muncii, 

inclusiv pentru categoriile 

dezavantajate de persoane, 

- nr. de parteneriate noi 

înființate/dezvoltate cu 

instituții de învățământ 

superior și sectorul privat, 

actori din cercetare și 

inovare. 

Alocarea 

financiară 

totală 

pentru 

apel: 30 de 

mil. euro  

(din care 

25,5 mil. 

euro 

fonduri 

UE) 

- Implementarea proiectelor din apelul competitiv de 

proiecte Stagii de practică pentru elevi (apel deschis în 

perioada 24.05.-30.07.2019), care se adresează regiunilor 

mai puțin dezvoltate. Obiectivul specific este creșterea 

participării la programe de învățare la locul de muncă a 

IV/2018 IV/2021 - nr. de elevi din învățământul 

secundar și terțiar non-

universitar (ISCED 2-4 nivel 

de calificare 3-5) 

participanți la programe de 

Alocarea 

financiară 

totală este 

de 70 mil. 

euro   

                                                 
154 Până în prezent, pentru apelul Măsuri de educație de A Doua Șansă pentru tinerii NEETS  au fost depuse și evaluate 5 aplicații. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar 

non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Pentru apelul Stagii de practică pentru elevi  au fost depuse 

și evaluate 196 aplicații. 

învățare la locul de muncă; 

 

(contribuția 

UE este de 

59,5 mil. 

euro) 

 

247.  Implementarea Programului-

pilot de stimulare a participării 

la educație a copiilor cu părinți 

plecați la muncă în străinătate 

Apelul Implementarea Programului-pilot de stimulare a 

participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă 

în străinătate, din cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, vizează regiunile cele mai afectate de 

acest fenomen, iar măsurile se adresează preșcolarilor, 

elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 

ani) și din cel secundar superior (14-16 ani), dar și părinților 

sau tutorilor copiilor rămași în țară. Programul finanțează 

următoarele activități: 

- pachete integrate de servicii pentru elevi, care vor cuprinde 

servicii de suport educațional și servicii psiho-sociale de 

sprijin; 

- activități pentru stimularea participării la educație și la 

activitățile de consiliere ale copiilor, inclusiv la activități 

recreative și de socializare (oferirea de hrană, rechizite, 

materiale educative); 

- servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru 

reprezentanții copiilor rămași în țară, adică pentru părintele 

din România în grija cărora se află (dacă un singur părinte 

este plecat în străinătate) sau pentru persoanele care au în 

grijă copiii cu unicul părinte plecat în afara țării sau ai celor 

aflați departe de ambii părinți. 

Solicitanții eligibili în proiect sunt școli publice și private din 

rețeaua școlară națională, furnizori de servicii de orientare 

sau consiliere școlară, parteneri sociali din învățământul 

preuniversitar, instituții de cult și asociații religioase, 

instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii 

sociale, dar și ONG-uri.  

II/2020 IV/2021 - 205 aplicații depuse155, 

- 3.000 de copii români 

sprijiniți prin programul-

pilot.156 

30 mil. lei MEC 

248.  Consolidarea pachetului 

social pentru educație, vizând 

elevii aparținând grupurilor 

cu riscuri particulare 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Programele sociale anuale ale MEC sunt finanțate și 

concepute în scopul susținerii elevilor din grupurile 

defavorizate. Prin intermediul acestor programe sunt create 

condiții pentru asigurarea de șanse egale la educație pentru 

elevii proveniți din grupurile cu riscuri particulare (elevii din 

IV/2015 IV/2023   MEC 

MLPDA 

 

                                                 
155 Apelul de proiecte a fost deschis în perioada 25 februarie - 25 mai 2020. 
156 Se preconizează ca în anul 2021 toți copiii care au părinți plecați în străinătate să beneficieze de acest program.  
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

mediul rural, copii de etnie romă etc.). 

Etape 2020-2021: 

- Continuarea implementării anuale a programelor 

guvernamentale sociale anuale ale MEC pentru 

învățământul preuniversitar (Rechizite școlare, Bani de 

liceu, Euro 200, Acordarea de burse, Decontarea 

transportului, Tichete pentru grădiniță). 

  Raportare anuală a: 

- nr. solicitanților eligibili, 
pentru programul Euro 200, 

în anul 2020;  

- nr. de elevi beneficiari ai 

programului social 

Decontarea transportului în 

anul școlar 2019/2020157. 

 

Implementarea proiectelor  

- Acces egal și participare a elevilor  la învățământul 

liceal prin programul național “Bani de liceu” - 

Cod SMIS: 126620 

- Bursa profesională Contract 

POCU/454/6/11/126577 

 

III/2015 

 

 

III/2015 

 

III/2020 

 

 

IV/2020 

- nr. elevi beneficiari ai 

programului Bani de liceu - 

22.130 elevi 

- nr. elevi beneficiari ai 

programului Bursa 

profesională – aprox. 70.000 

elevi 

Bani de 

liceu 42,04 

mil. lei 

(din care 

FSE = 35,5 

mil lei, iar 

contribuția 

beneficiaru

-lui = 6,54 

mil lei)158 

 

Bursa 

profesional

a 

41,92 mil. 

lei 

(estimat) 

 

- Implementarea Proiectului Facilitarea accesului la 

învățământul obligatoriu al preșcolarilor și elevilor care 

provin din medii defavorizate 159 prin:  

- distribuirea unui număr de 134.858 pachete de materiale 

școlare pentru preșcolari, 

- distribuirea unui număr de 1.131.838 pachete de materiale 

IV/2020 IV/2023 - nr. total de pachete 

distribuite: 1.266.696, din 

care repartizate către copii 

cu vârsta până la 15 ani: 

142.900. 

Buget 

estimat 

127,6 

mil.lei 

                                                 
157 Prin OUG 70/2020 a fost modificată Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, acordându-se gratuitate elevilor pentru transportul intern rutier, naval și feroviar. Prin HG nr.435/ 2020 s-a aprobat procedura de decontare a 

cheltuielilor de transport ale elevilor şi s-au modificat şi completat Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Astfel, elevii beneficiază de transport 

gratuit pe tot parcursul anului. 
158 Cererea de rambursare este în curs de verificare la OI POCU. 
159 Având în vedere alocarea de la Comisia Europeană, prin POAD, a sumei de 27 mil. euro pentru educație până în 2023, în vederea prevenirii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a preșcolarilor și elevilor 

proveniți din familiile cele mai dezavantajate, MEC a elaborat cererea de finanțare cu titlul Facilitarea accesului la invatamantul obligatoriu al prescolarilor si elevilor care provin din medii defavorizate. Proiect care va fi 

finanțat prin Programul Operațional Ajutorare Persoane Defavorizate (POAD), cu un buget de 127.757.990 lei. Având în vedere faptul că MFE a finalizat consultările cu Comisia Europeană privind modificarea POAD, 

depunerea proiectului a fost amânată până la informarea oficială care va fi primită de la AM. Preconizăm că proiectul va fi demarat în trim. IV/2020 
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crt. 
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început 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

școlare și ghiozdane pentru elevii din clasele primare si 

gimnaziu. 

 

- Implementarea Programului guvernamental național de 

rechizite școlare: 

- repartizarea fondurilor către ISJ (termen: trim. II/2020); 

- achiziția și distribuirea pachetelor de către ISJ (termen: 

octombrie 2020); 

- transmiterea rapoartelor ISJ către MEC și centralizarea 

acestora (termen: trim. IV/2020). 

 

 

II/2020 

 

IV/2020 

 

- nr. beneficiari estimați 

pentru anul școlar 2020-

2021 - 233.417 elevi. 

 

Buget 

estimat 

4,784 mil. 

lei 

- Acordarea de burse profesionale pentru elevii din 

învățământul profesional cu durata de trei ani (bursele se 

acordă lunar)160. 

     

- Continuarea implementării programului pilot Masă caldă 

pentru elevi (derulare anuală) în 150 de unități școlare161. 

     

 - Continuarea Programului pentru scoli al României, care 

prevede acordarea gratuită  de fructe și legume proaspete, 

lapte, produse lactate și de panificație162; 

     

- Implementarea programului Scoala de acasă - achiziția a 

250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la Internet 

pentru elevi și cadre didactice și plata abonamentelor de 

Internet pentru 2 ani. Criteriile de repartizare a acestora vor 

fi stabilite prin ordin de ministru. 

  - nr. beneficiari – 250.000 

beneficiari 

150 mil. lei  

alocate 

pentru 

achiziția de 

tablete 

(prin HG 

370/2020) 

 

249.  Stimularea absolvenților de 

învățământ secundar superior 

pentru continuarea studiilor 

în învățământul terțiar 

(învățământ superior sau alte 

forme de învățământ 

postliceal) 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania 

Secondary Education – ROSE), finanțat printr-un împrumut 

de la BIRD, se implementează, în perioada 2015-2022. 

Activitățile dedicate învățământului preuniversitar includ 

finanțări acordate liceelor cu performanțe scăzute, printr-o 

schemă de granturi, pentru reducerea ratei de abandon școlar, 

creșterea ratei de absolvire a liceului și îmbunătățirea 

performanței la examenul de bacalaureat. Acțiunile 

principale care pot fi finanțate din granturi sunt: 

IV/2015 

 

IV/2022 

 
- nr. de elevi din liceele de 

stat cu rezultate 

nesatisfăcătoare la examenul 

de Bacalaureat, aflați în 

situația de abandon școlar, 

inclusiv cei aparținând 

populației de etnie romă;  

- nr. de directori și cadre 

didactice din  liceele 

Buget 

proiect 

ROSE163: 

103,5 mil. 

euro – 

granturi 

licee 

 

10,65 mil. 

MEC 

                                                 
160 Începând cu anul școlar 2018 – 2019, se va aplica HG nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care vor frecventa învățământul profesional. 
161 În anul 2020, prin OUG nr. 9/2020 a fost aprobat Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (Masa Caldă). Prin HG nr. 236/2020 

au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Programului Masa Caldă 
162 Beneficiari ai Programului pentru școli al României sunt toți preșcolarii din grădiniţele cu program normal de stat și cele particulare și toți elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular. 
163 Proiectul se derulează între anii 2015-2022 și este finanţat printr-un împrumut acordat României de către BM, în baza unui acord semnat în luna martie 2015 și aprobat prin Legea nr. 234/2015 privind ratificarea Acordului 

de împrumut (proiectul privind învăţământul secundar) între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (M.Of., Partea I, nr. 757/12.10.2015). 
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- activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare 

vocațională și activități de dezvoltare personală (cel puțin 

50% din  costurile directe);  

- activități extracurriculare și de informare, cum ar fi 

vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, 

participări la competiții și formarea de rețele interșcolare 

(până la 30% din costurile directe);  

- lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor 

clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact 

negativ asupra mediului și achiziții de bunuri (până la 20% 

din costurile directe).  

Proiectul ROSE finanțează programe de vară de tip punte, 

granturi competitive acordate facultăților de stat pentru a 

desfășura cursuri sau alte activități relevante pentru elevii de 

liceu, cu precădere celor dezavantajați, oferind acestora o 

experiență universitară menită să-i familiarizeze cu contextul 

academic și să inițieze dezvoltarea timpurie a abilităților 

relevante pentru succesul în învățământul universitar.  

Etape 2020-2021:  
- continuarea implementării celor 728 de proiecte depuse de 

liceele din Runda I și a II-a a Schemei de granturi pentru 

licee; 

- finalizarea evaluării proiectelor propuse de liceele 

repartizate în runda a treia a Schemei de granturi pentru 

licee și aprobarea lor prin ordin al ministrului educației și 

cercetării (aproximativ 150 de proiecte); 

- semnarea acordurilor de grant (contractelor) pentru 

proiectele aprobate, cu condiția primirii creditelor de 

angajament necesare (aprox. 75,15 milioane lei); 

- acordarea primei tranșe (avans) pentru liceele din runda a 

treia, cu condiția primirii creditelor bugetare necesare 

(aprox. 5,487 mil. lei); 

- demararea achiziției de laptopuri (aprox. 74.000 laptopuri) 

și alte echipamente pentru liceele eligibile pentru granturi 

ROSE, cu condiția primirii creditelor bugetare necesare 

(aprox. 40 mil. euro); 

- continuarea implementării celor 105 proiecte din Schema 

de granturi pentru universități Programe de vară de tip 

punte. 

menționate. 

 

euro pentru 

programe 

de vară de 

tip punte 

 

250.  Dezvoltarea capacității 

administrative a MEC și a 

instituțiilor subordonate 

Vizează îmbunătățirea performanțelor administrației din 

sectorul educației prin implementarea următoarelor proiecte: 

    MEC 

- Noi perspective în educație (NPE), proiect ce are ca III/2018 IV/2020 - politica publică Educația Buget 
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obiectiv optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite 

de administrația publică din domeniul educației, prin 

crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin 

dezvoltarea unei politici publice bazată pe orientările 

strategice în învățământul preuniversitar și universitar la 

orizontul 2030; 

2030 elaborată; 

- 5 acte normative 

sistematizate aprobate; 

- 77 angajați ai ministerului, 

formați pentru îmbunătățirea 

proceselor din administrația 

publică. 

alocat: 3 

mil. lei 

- Sistem de management al calității pentru Ministerul 

Educației Naționale și structuri subordonate (CAF), 

proiect ce are drept obiectiv realizarea sistemului de 

management al calității pentru MEC și structurilor 

subordonate. În cadrul acestui proiect, a fost finalizată o 

analiză a bunelor practici la nivel european în ceea ce 

privește sistemele și instrumentele de management al 

calității în educație, cu accent pe procesul de implementare 

a CAF; 

I/2019 I/2021 - 97 instituții publice sprijinite 

în implementarea CAF; 

- 200 persoane participante la 

activități legate de 

implementarea CAF. 

Buget 

alocat:  

4,08 mil.lei 

 

- Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, 

integritatea și anticorupția în sistemul de educație al cărui 

obiectiv este creșterea capacității instituționale a MEC de 

aplicare a normelor, mecanismelor și procedurilor în 

materie de etică, integritate și anticorupție la nivelul 

activității sale manageriale și administrative, în 

concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice. 

I/2019 IV/2020 - ghid privind prevenirea 

corupției, etica și integritatea 

în sistemul de învățământ 

elaborat; 

- mecanisme și proceduri în 

domeniul conduitei 

anticorupție în activitatea 

managerială și 

administrativă a personalului 

din învățământ elaborate. 

Buget 

alocat: 4,1 

mil.lei 

 

EDUCAȚIA TERȚIARĂ 

Asigurarea unui învățământ superior deschis, de calitate, competitiv și adaptat pieței muncii 

251.  Implementarea Strategiei 

naționale pentru învățământ 

terțiar 2015 – 2020 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Strategia urmărește concentrarea eforturilor pentru ca 

România să se alăture până în anul 2030, statelor din Europa 

cu instituții de învățământ superior competitive, fiind 

structurată pe 3 piloni: 

(1) Îmbunătățirea participării în învățământul terțiar;  

(2) Programe flexibile, relevante și de înaltă calitate; 

(3) Angajament strategic față de sectorul economic.  

În anul 2019, strategia vizează, între altele, elaborarea 

strategiilor instituționale de atragere a grupurilor sub-

reprezentate în învățământul terțiar, acordarea de stimulente 

financiare pentru asigurarea atragerii și menținerii 

persoanelor din grupurile subreprezentate și încurajarea 

instituțiilor de învățământ superior pentru echilibrarea  pe 

genuri a numărului de studenți la nivelul fiecărui domeniu de 

I/2018 IV/2020 - planuri de acțiune elaborate, 

implementate și 

monitorizate. 

Costul 

integral al 

implemen-

tării 

strategiei 

este 

estimat la 

aprox. 2,05 

mld. euro,  

din care 

417,02 mil. 

euro din 

FESI 

MEC 
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studii. 

Etape 2020: 

- implementarea Planului de acțiuni al strategiei pentru anul 

2020 (termen: trim. IV/2020); 

- finalizarea Raportului de monitorizare a măsurilor din 

Planul de Acțiune 2019 al strategiei (termen: trim. 

III/2020). 

252.  Sprijinirea studenților din 

mediul rural, a grupurilor 

dezavantajate și a studenților 

non-tradiționali pentru 

participarea în învățământul 

terțiar 

Programele sociale derulate de MEC au în continuare un rol 

important în ceea ce privește asigurarea accesului și în 

învățământul superior. 

Etape 2020-2021: 

- continuarea implementării programelor sociale pentru 

studenți: burse, subvenții pentru cazare și masă, decontarea 

parțială a transportului (implementare  anuală); 

- alocarea de cifre de școlarizare distincte dedicate 

absolvenților de licee situate în mediul rural (2.000 de 

locuri)164; 

I/2016 

 

 

IV/2020 

 

 

 

  

 

 

 

MEC 

OIPOCU-

MEC    

- implementarea proiectelor contractate în cadrul apelului  de 

proiecte competitive finanțate prin POCU Măsuri integrate 

pentru creșterea participării studenților din categorii 

vulnerabile la programe antreprenoriale, proiecte care 

vizează creșterea accesului și echității prin sprijin financiar 

studenților din categorii vulnerabile (termen: trim. 

IV/2021)165; 

IV/2019 IV/2021 - 21 proiecte Bursa student 

antreprenor contractate, 

aflate în implementare în 

perioada 2019-2021; 

 

Alocare 

financiară 

totală: 

330,754 

mil. lei. 

(valoare 

contractată: 

134,356 

mil. lei) 

- implementarea proiectelor contractate în cadrul apelului de 

proiecte competitive finanțate prin POCU Măsuri de 

optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior 

în sprijinul angajabilității, care vizează dezvoltarea și 

pilotarea furnizării de cursuri complementare cu 

componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de 

studii de licență Proiectele vizează dezvoltarea și pilotarea 

furnizării de cursuri complementare cu componentă 

aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de 

licență. (termen: trim. IV/2021). 

IV/2019 IV/2021 - 11 proiecte contractate; 

- 87 cursanți. 

Alocare 

financiară 

totală: 

669,014 

mil. lei. 

(valoare 

contractată: 

52,33 mil. 

lei) 

- continuarea implementării Schemelor de granturi pentru 

universități din Proiectul privind învățământul secundar – 

III/2019 

 

IV/2021 

 

- 32 universități și 60 de 

facultăți implicate. 

27,71 mil. 

euro 

                                                 
164 HG nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021 (2000 de locuri pentru absolvenți de licee din 

mediul rural, 5000 de locuri – licență, 4600 – master, 300 – doctorat, 400 – masterat didactic). 
165 Apelul s-a închis în data de 10.08.2018. În cadrul apelului sunt 21 proiecte în implementare, în valoare totală contractată de 136,8 mil. lei. 
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ROSE. În cadrul Schemei de Granturi Necompetitive din 

proiectul ROSE se derulează granturi acordate facultăților 

din universități publice selectate având în vedere numărul 

de studenți aflați în situație de risc, precum și rata de 

abandon după primul an de studii sau domeniile de licență 

în care școlarizează. Beneficiarii acestei scheme de 

finanțare sunt studenți aflați în situație de risc înscriși în 

primul an de studii de licență, cu precădere cei aflați în risc 

ridicat de abandon. Se află în implementare 201 granturi 

necompetitive, în care 15.999 de studenți au beneficiat, în 

primii doi ani, de activități remediale, programe de 

consiliere și dezvoltare personală etc. În anul 2019, a fost 

lansată schema de granturi competitive pentru universități 

Sprijin pentru studenți, care are obiective și activități 

asemănătoare Schemei de granturi necompetitive. 

- În cadrul schemei de Granturi Competitive - Centre de 

învățare din proiectul ROSE se creează spații de învățare 

complet echipate, destinate studiului individual sau asistat, 

cu precădere pentru studenții din anul I de licență, ca un 

mecanism suplimentar de sprijin pentru studenții aflați în 

situație de risc. Se află în implementare 38 de granturi (13 

începând cu anul 2017, 12 începând cu anul 2018 și 13 

începând cu anul 2019). 

Etape 2020-2021 în cadrul proiectului ROSE: 

- continuarea implementării celor 201 proiecte din Schema 

de granturi necompetitive pentru universități; 

- continuarea implementării celor 38 de proiecte din 

Schema de granturi pentru universități Centre de învățare; 

- semnarea acordurilor de grant pentru 46 de proiecte din 

cadrul Schemei de granturi competitive Sprijin pentru 

studenți, cu condiția primirii creditelor de angajament 

necesare (aprox. 32,04 mil lei); 

- acordarea primei tranșe (avans) pentru proiectele semnate 

în cadrul Schemei de granturi competitive Sprijin pentru 

studenți, cu condiția primirii creditelor bugetare necesare 

(aprox. 6,5 mil. lei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 de universități implicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,4 mil. 

euro pentru 

Centre de 

învățare 

- Finanțarea, prin FDI 2020, a proiectelor instituționale 

depuse de universitățile de stat în domeniul echității și 

accesului social, în vederea: 

- creșterii capacității instituției de incluziune a studenților 

aflaţi în situații de risc și abandon universitar şi sporirea 

accesului la învățământul superior; 

   I/2020 IV/2020 - 41 proiecte finanțate prin 

competiția FDI 2020 

Alocare 

financiară 

totală 

prevăzută 

pentru anul 

2020: 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- acordării de sprijin studenților, în special a celor proveniți 

din medii defavorizate, pentru reducerea abandonului 

universitar 

- îmbunătățirii serviciilor de consiliere și orientare 

profesională; 

Stimularea universităților, prin finanțare suplimentară (IC4.1 

- Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii 

dezavantajate socioeconomic în programe educaționale), 

pentru a lua măsuri în vederea asigurării creșterii accesului la 

învățământul superior pentru persoane provenite din medii 

dezavantajate socioeconomic. 

Sintagma „medii dezavantajate socioeconomic“ cuprinde 

acele persoane care au domiciliul în mediul rural sau orașe 

cu sub 10.000 de locuitori, care provin din centre de 

plasament (orfani) sau aparțin unor grupuri etnice 

dezavantajate (romi) sau sunt persoane cu dizabilități166.  

12,04 mil. 

lei. (D1, 

FDI) 

 

253.  Dezvoltarea și integrarea 

sistemului informatic din 

educație și cercetare 

Registrul Educațional Integrat (REI) este operațional, 

asigurându-se interoperabilitatea sistemului cu SIIIR, prin 

integrarea unui modul de corelare și vizualizare a 

nomenclatoarelor din aplicația RMU167 cu cele din SIIIR. 

INS validează, în prezent, seturi de date primite din REI, iar 

universitățile au acces la date din ultimii trei ani universitari. 

Pentru facilitarea schimbului de informații și analiza corelării 

ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, REI este 

interoperabil și cu platforma Studenți, Absolvenți și Piața 

Muncii (SAPM). Platforma online RMU se accesează prin 

intermediul REI și asigură gestiunea integrată a datelor 

privind studenții universităților de stat și particulare din 

România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile 

de studii. RMU constituie suportul pentru implementarea 

Registrului Matricol Unic al Universităților din România 

(RMUR), în conformitate cu art. 201 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011. 

Etape 2020: 
- asigurarea interoperabilității dintre Platforma națională de 

colectare a datelor statistice pentru învățământul superior  

(ANS) cu RMU168; 

I/2016 IV/2020 - Registrul Educațional 

Integrat (RMUR) conform 

OMEN  3.714/2018; 

- Interoperabilitate extinsă a 

REI/RMU. 

Finanțarea 

va fi 

reglementa

-tă printr-

un HG 

aflat în 

curs de 

avizare 

MEC- 

UEFISCDI 

                                                 
166 Conform Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2020 aprobată prin OM 3116/27.01.2020.  
167 Registru Matricol Unic. Platforma online RMU se accesează prin intermediu REI și reprezintă un sistem informațional care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din 

România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii. 
168 Se va realiza prin preluarea informațiilor despre studenții din RMU în ANS, universitățile urmând să completeze în ANS doar informații care nu pot fi preluate din RMU. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- îmbunătățirea interoperabilității REI cu platforma Studenți, 

Absolvenți și Piața Muncii (SAPM), versiunea 2.0, prin 

facilitarea implementării de cercetări naționale la nivel de 

student, avizate de MEC. 

254.  Dezvoltarea capacității 

instituționale și creșterii 

gradului de internaționalizare 

a învățământului superior 

Etape 2020: 

- Derularea competiției de proiecte finanțate din Fondul de  

Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat 

pentru anul 2020 (FDI 2020); 

 

I/2020  

 

IV/2020 

 

- 263 de proiecte finanțate din 

FDI 2020  

Suma 

alocată 

pentru 

proiectele 

din FDI 

2020 este 

de 68,9 

mil. lei,  

MEC- 

UEFISCDI 

- Stimularea universităților, prin finanțarea suplimentară 

(IC3.1 & IC3.2 – Orientare internațională), pentru a lua 

măsuri în vederea creșterii ponderilor: 

-  mobilităților studențești prin programul ERASMUS 

 și ERASMUS MUNDUS și 

-   studenților străini înscriși la programe de studii. 

  - 46 de proiecte depuse, 

finanțate prin competiția 

FDI 2020 pentru 

internaționalizarea 

învățământului superior 

 

din care 

13,56 mil. 

lei pentru 

internațio-

nalizare 

 

- Consolidarea strategiei instituționale și naționale privind 

internaționalizarea prin susținerea promovării ofertei 

educaționale a universităților din România (participarea la 

târguri internaționale; actualizarea și îmbunătățirea 

platformei Study in Romania - SiR); 

     

- Construcția a 30 cămine studențești în cadrul Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social și 

reabilitarea, modernizarea sau construcția de cantine 

studențești. 

  - 10.244 de locuri de cazare 

create pentru 30 de instituții 

de învățământ superior de 

stat, din 13 centre 

universitare. 

 MLPDA 

(prin 

Compania 

Națională de 

Investiții - 

CNI) 

255.  Creșterea calității 

învățământului superior și a 

corelării sale cu piața muncii  
(acțiunea răspunde la RST 2) 

Etape 2020-2021: 

- Implementarea proiectului POCA Îmbunătățirea politicilor 

publice în învățământul superior și creșterea calității 

reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate 

– QAFIN (termen: trim. I/2021); 

 

 

II/2017 

 

     

 

I/2021 

 

 

 

 

- metodologie de clasificare a 

universităților și de 

ierarhizare a programelor de 

studii, aprobată; 

 

Finanțare 

prin 

proiectul  

SIPOCA 

16:  

16,073 mil. 

lei 

MEC 

- Implementarea proiectelor depuse în cadrul apelului Sprijin 

pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat. În cadrul 

proiectelor sunt finanțate programe de învățare cu 

componentă aplicativă și de formare a competențelor 

transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și 

I/2019 IV/2021 

 

- 18 proiecte contractate și 

implementate în perioada 

2019-2021; 

 

Valoarea 

totală 

contractată 

este de 

101,8 mil. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

inovării, în special în sectoarele economice cu potențial 

competitiv (termen: trim. IV/2021). 

euro 

 

 

- Finanțarea, prin FDI 2020, a proiectelor instituționale 

depuse de universitățile de stat, pentru  îmbunătățirea 

calității activității didactice și pentru corelarea ofertei 

educaționale cu cererea pieței muncii. 

I/2020 IV/2020 - 44 proiecte finanțate prin 

competiția FDI 2020; 

Alocare 

financiară 

totală 

prevăzută 

din FDI: 16 

mil. lei 

256.  Promovarea educației 

antreprenoriale în rândul 

studenților 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Etape 2020: 

- Finanțarea, prin FDI 2020, a proiectelor depuse de 

universitățile de stat169, în domeniul educației 

antreprenoriale în vederea: 

- înființării de societăți antreprenoriale studențești (SAS), 

- funcționării și extinderii Centrelor de consiliere și 

orientare în carieră (CCOC) din cadrul universităților. 

I/2020 IV/2020 - 36 proiecte finanțate, prin 

competiția FDI 2020, pentru 

educația antreprenorială a 

studenților. 

Valoare 

prevăzută 

pentru 

2020 

(FDI): 

6,212 

mil.lei  

MEC 

Crearea și dezvoltarea unui cadru de învățare pe tot parcursul vieții deschis și accesibil 

257.  Implementarea Strategiei de 

învățare pe tot parcursul vieții 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Strategia își propune o serie de măsuri menite să consolideze 

un sistem de învățare pe tot parcursul vieții în România, 

bazat pe trei piloni: 

(1) acces și stimulente pentru participare la învățarea pe tot 

parcursul vieții; 

(2) asigurarea calității și relevanței acesteia; 

(3) realizarea de parteneriate pentru o mai bună informare. 

Etape 2020: 

- Implementarea Planului de acțiuni al strategiei pentru anul 

2020 (termen: trim. IV/2020). 

IV/2015 IV/2020 - planuri anuale de acțiune 

pentru implementarea 

strategiei, elaborate, 

implementate și 

monitorizate. 

 

Costul 

implement

ă-rii 

integrale a 

strategiei 

este 

estimat la 

aprox. 1,35 

mld. euro 

MEC 

MMPS 

 

 

 

258.  Crearea și dezvoltarea unui 

cadru de învățare pe tot 

parcursul vieții deschis și 

accesibil 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Înființarea unor Centre comunitare de învățare permanentă 

(CCIP) a căror responsabilitate centrală este identificarea și 

satisfacerea nevoilor legate de învățarea pe tot parcursul 

vieții ale comunității locale, pentru copii, tineri și adulți. 

 

IV/2018 IV/2021 - nr. de centre 

înființate/preconizat a fi 

înființate în perioada 2020-

2021 

 MEC 

 MMPS 

259.  Dezvoltarea sistemului de 

calificări profesionale 

(acțiunea răspunde la RST 2) 

Etape 2020: 

Inițierea, de către Autoritatea Națională pentru Calificări 

(ANC), a proiectului de HG pentru aprobarea Registrului 

Național al Calificărilor. Acest demers se va realiza după ce 

proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății va fi 

III/2019 IV/2020 - HG pentru aprobarea 

Registrului Național al 

Calificărilor aprobată. 

 MEC 

 

                                                 
169 Până în prezent, 40 instituții de învățământ superior au depus proiecte pentru promovarea educației antreprenoriale în rândul studenților. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

adoptat de Parlamentul României, promulgat de Președintele 

României și publicat în M.Of.170 

HG sus-menționat va cuprinde calificările din Registrul 

Național al Calificărilor Profesionale, care este alcătuit din 

calificările din formarea inițială și Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior, care cuprinde 

calificările din învățământul superior și din formarea 

continuă a adulților. 

PROTECȚIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Să ofere soluții adecvate de substituție a veniturilor și să extindă măsurile de protecție socială și accesul la serviciile esențiale pentru toți (răspunde la RST 2) 

260.  Finalizarea reformei venitului 

minim de incluziune  

 

1. Dezvoltarea sistemului informatic și a platformei de 

interoperabilitate și interconectare între MMPS și instituțiile 

din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea sa 

(ANDPDCA, ANPIS, ANOFM, CNPP și IM), precum și cu 

alte instituții la nivel central și local – proiectul HUB DE 

SERVICII MMPS (SII MMPS) 

 

 

 

 

 

 

2. Implementarea proiectului Suport pentru dezvoltarea 

unui mecanism de indexare și pilotarea noii modalități de 

plată a beneficiilor de asistență socială în România - 

instituirea unui mecanism de indexare care va determina 

revizuirea prestațiilor de asistență socială într-o manieră 

previzibilă 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2019 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2020 

 

 

 

 

- nr. servicii electronice 

publice aferente 

evenimentelor de viață, 

realizate și/sau 

îmbunătățite prin proiect; 

- nr. persoane (angajați ai 

beneficiarului sau din 

instituțiile în care se 

implementează proiectul) 

instruite pentru folosirea 

aplicației informatice 

implementate; 

- identificarea 

modificărilor legislative 

necesare pentru aplicarea 

mecanismului de 

indexare. 

133.137 

mii lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MMPS 

MTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MMPS 

 

 

 

261.  Reducerea numărului 

persoanelor supuse 

privațiunilor materiale severe 

 

Asigurarea ajutorului alimentar și material de bază pentru 

persoanele defavorizate și facilitarea accesului la educație 

pentru cei mai săraci copii (finanțarea din FEAD prin 

POAD):  

- asigurarea pachetelor cu alimente de bază și mâncare 

preparată pentru persoanele supuse privațiunilor materiale 

severe, a ghiozdanelor și a rechizitelor școlare pentru elevii 

și preșcolarii din familiile cele mai sărace, a trusourilor 

pentru nou-născuți, a pachetelor cu articole de igienă, 

precum și a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte și 

I/2015 IV/2023 - nr. beneficiari care au 

primit pachete cu alimente; 

- nr. beneficiari care au 

primit mâncare preparată; 

- nr. copii care au beneficiat 

de ghiozdane și rechizite 

școlare; 

- nr. cupluri mamă - nou-

născut pentru care s-au 

acordat trusouri pentru nou-

518,83 mil. 

euro 

MFE  

(DG PECU) 

 

                                                 
170 În prezent, Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, rectificată, care cuprinde 

prevederi cu privire la modalitatea de aprobare a RNC, respectiv prin HG se află în procedura legislativă la Camera Deputaților. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 
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(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

saci de dormit destinate persoanelor fără adăpost; 

- pentru reducea impactului social al efectelor generate de 

epidemia COVID-19, persoanele aflate în carantină, 

izolare și autoizolare, persoanele vârstnice 

instituționalizate în centre de îngrijire și asistență și copiii 

instituționalizați în centrele de plasament în regim 

rezidențial beneficiază de distribuirea produselor de igienă 

și a pachetelor de produse alimentare. 

născuți; 

- nr. persoane care au primit 

articole de igienă, articole 

de îmbrăcăminte și 

încălțăminte și saci de 

dormit. 

262.  Dezvoltarea socio-economică 

a comunităților locale 

 

Integrarea socio-economică a persoanelor din comunitățile 

marginalizate171 - implementarea pachetelor integrate de 

măsuri, finanțate din FSE 2014-2020/POCU:  

- educație timpurie, în sistemul de învățământ primar și 

secundar și reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv a 

doua șansă; 

- acces/ menținere pe piața muncii (ucenicie la locul de 

muncă, stagii pentru absolvenții de învățământ superior, 

sprijin pentru găsirea unui loc de muncă);  

- dezvoltarea antreprenorialului în cadrul comunităților 

locale;  

- dezvoltarea/furnizarea serviciilor sociale/ serviciilor în 

cadrul centrelor comunitare integrate (socio-medicale); 

- îmbunătățirea condițiilor de locuit; 

- activități de asistență juridică. 

 

II/2016 IV/2023 - persoane din grupurile 

vulnerabile care beneficiază 

de servicii integrate, din 

care din zona rurală și 

persoane de etnie romă; 

- persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune 

socială (din care din zona 

rurală) din comunitățile 

marginalizate care 

beneficiază de servicii 

integrate, din care persoane 

de etnie romă; 

- servicii funcționale oferite 

la nivelul comunităților 

marginalizate aflate în risc 

de sărăcie și excluziune 

socială, din care în zonele 

rurale, servicii medicale, 

servicii sociale, servicii 

socio-medicale; 

- comunități marginalizate 

aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială (din care 

din zona rurală) care 

beneficiază de sprijin, din 

care cu populație de etnie 

romă; 

- persoane (din care din zona 

rurală) care beneficiază de 

instruire/ programe de 

certificare competențe; 

431,97 mil. 

euro 

MFE  

(DG PECU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9ii  
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructură la scară mică172 - realizarea unor investiții, 

finanțate din FEADR 2014-2020/PNDR, pentru proiecte de 

îmbunătățire a infrastructurii de bază la scară mică în zona 

rurală (rețea de drumuri de interes local, rețea publică de apă/ 

apă uzată, înființare grădinițe și modernizare instituții de 

învățământ secundar superior) 

 

III/2015 IV/2023 - nr. persoane care 

beneficiază de infrastructură 

îmbunătățită; 

- km. infrastructură apă/apă 

uzată finanțată, din care 

pentru teritoriul ITI Delta 

Dunării; 

- km infrastructură rutieră 

finanțată, din care pentru 

teritoriul ITI Delta Dunării; 

- nr. grădinițe și 

creșe/instituții de 

învățământ secundar 

superior agricol/ after 

schools, din care pentru 

teritoriul ITI Delta Dunării; 

- cheltuiala publică realizată; 

Alocarea a 

fost 

epuizată în 

anul 2017, 

continuă 

implement

area 

proiectelor 

depuse în 

sesiunile 

anterioare. 

MADR  

(AM PNDR) 

Finanțarea investițiilor pentru realizarea rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare (durata de implementare a 

contractelor aferente proiectelor de investiții finanțate prin 

PNDL II va fi prelungită cu 2 ani, în funcție de prevederile 

bugetare aprobate anual) 

 

 

I/2017 IV/2022 - km. rețea alimentare apă;  

- km. rețea canalizare. 

valoarea 

alocațiilor 

multianual

e aprobate 

pentru 

PNDL II: 

1. 

alimentare 

cu apă - 

2,229 mld. 

lei,  

2. proiecte 

integrate 

alimentare 

cu apa și 

canalizare - 

2,298 mld. 

lei, 

3. 

canalizare - 

4,063 mld. 

lei 

MLPDA 

(Direcția 

generala 

dezvoltare 

regională și 

infrastructură) 

                                                 
172 PNDR 2014-2020, Sub-măsura 7.2. - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Alocarea a fost epuizată în anul 2017, se continuă implementarea proiectelor depuse în sesiunile anterioare. 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

263.  Dezvoltarea serviciului public 

de asistență socială173 

 

Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - înființarea/ 

dezvoltarea serviciilor publice de asistență socială în UAT-

uri din comunități marginalizate.  

 

II/2019 

 

I/2022 

 

- persoane din sectorul de 

asistență socială care 

beneficiază de formare/ 

schimb de bune practici; 

- servicii comunitare care 

beneficiază de sprijin, din 

care servicii sociale;  

19,899 mil. 

euro (FSE 

+ buget de 

stat) 

MMPS 

 

 

 

 

 

 

MMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLPDA 

(AM POR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMPS 

Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate 

pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale  
- integrarea serviciilor medicale, sociale și educaționale în 

139 comunități dezavantajate174 cu tip de marginalizare peste 

medie și severă, din 40 județe (132 în mediul rural și 7 în 

mediul urban).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 

centrelor comunitare integrate175; accesibilizarea spațiului 

destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces; 

asigurarea/ modernizare utilităților generale și specifice 

(inclusiv branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului 

de investiții) 

 

IV/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/2020 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2023 

 

 

 

 

 

 

- persoane care beneficiază 

de programe de formare/ 

schimb de bune practici;  

- servicii comunitare (din 

care în zona rurală) care 

beneficiază de sprijin, din 

care servicii medicale/ 

servicii sociale/servicii 

socio-medicale; 

- instrumente proceduri/ 

mecanisme validate și 

utilizate în furnizarea 

serviciilor, din care din 

sectorul de asistență socială/ 

sectorul medical; 

- beneficiari de infrastructură 

medicală construită/ 

reabilitată/ modernizată/ 

extinsă/ dotată (pentru 

servicii medicale, 

comunitare și ambulatorii); 

- unități medicale construite/ 

reabilitate/ modernizate/ 

extinse/ dotate (pentru 

servicii medicale, 

comunitare și ambulatorii); 

113.076.75

1,68 lei 

(FSE + 

buget de 

stat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,070 mil. 

euro, din 

care 15,050 

mil. euro 

FEDR și 

6,02 mil. 

euro 

contribuție 

națională 

Creșterea capacității a min. 1.000 autorități publice de a 

răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile și de a combate 

II/2020 IV/2020 - nr. persoane vulnerabile 

sprijinite, din care persoane 

84.507.315

,66 lei 

                                                 
173 POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9 iv  
174 Agreate de MMPS, MS și MEN și selectate pe baza unui set de criterii aplicat comunităților marginalizate cu tip de marginalizare peste medie și severă, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui 

Dezvoltării Umane Locale din România 
175 POR 2014-2020, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, PI 8.1. Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în 

ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale, OS 8.1. Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

situațiile de risc și excluziune socială pentru min. 100.000 

persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, izolate la 

domiciliu sau cu restricții și dificultăți de deplasare176 

(proiect cu finanțare din FSE) 

vârstnice și persoane cu 

dizabilități. 

 

264.  Tranziția de la îngrijirea 

instituționalizată către 

îngrijirea la nivelul 

comunității 

 

1. Măsuri dedicate grupului vulnerabil – copii 

(dezinstituționalizarea copiilor aflați în centre de 

plasament177) 

1.1. FEDR/POR 2014-2020 finanțează infrastructura de 

servicii sociale destinată grupului vulnerabil copii: 

- reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 

infrastructurii existente de servicii sociale fără componentă 

rezidențială (centre de zi pentru copii) și a unor imobile ce 

pot fi transformate în centre de zi pentru copii; 

- construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 

caselor/ apartamentelor de tip familial și a unor imobile 

care pot fi transformate în case/ apartamente de tip 

familial. 

1.2. FSE 2014-2020/POCU finanțează investiții destinate 

dezinstituționalizării copiilor aflați în centre de plasament, 

extinderea rețelei de asistență maternală și consolidarea 

capacității furnizorilor de servicii sociale publice și private 

de a asigura servicii de prevenire a separării copilului de 

familie, bazate pe comunitate 

 

III/2017 IV/2023 - beneficiari (nr. copii) de 

infrastructură socială de zi 

reabilitată/ modernizată/ 

extinsă/ dotată; 

- beneficiari (nr. copii) de 

infrastructură de 

dezinstituționalizare (case/ 

apartamente de tip familiar) 

construită/ reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ 

dotată; 

 

 

- asistenți maternali (din care 

din zona rurală) care 

beneficiază de sprijin; 

- persoane (copii) anterior 

instituționalizate care 

beneficiază de servicii 

comunitare; 

- persoane (copii) care 

beneficiază de servicii 

comunitare;  

 

 

 

77,20 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS) 

 

 

 

 

 

 

 

217,889,69

0.48 euro 

 

 

 

1.1.MLPDA 

(AMPOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. MFE (DG 

PECU) 

 

 

 

 

 

2. Măsuri dedicate grupului vulnerabil - persoane cu 

dizabilități (dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu 

dizabilități) 

2.1. Din FEDR/POR 2014-2020 este finanțată infrastructura 

de servicii sociale destinată grupului vulnerabil persoane cu 

dizabilități: 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de 

zi; 

- construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 

III/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

- beneficiari (persoane adulte 

cu dizabilități) de 

infrastructură de locuințe 

protejate construite/ 

reabilitate/ modernizate/ 

extinse/dotate (nr. 

persoane); 

- beneficiari (persoane adulte 

cu dizabilități) de 

18,64 mil. 

Euro 

(FEDR + 

BS) 

 

 

 

 

 

2.1. MLPDA 

(AMPOR) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Proiectul Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19 (cod Mysmis 137872) 
177 POR 2014-2020, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, PI 8.1. Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în 

ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale și POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9 iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes 

general 
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crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 
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început 

(trim./an) 
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Instituție 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

locuințelor protejate. 

 

 

 

2.2. FSE/POCU 2014-2020 finanțează furnizarea de servicii 

integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de 

îngrijire instituționalizate către servicii oferite la nivelul 

comunității, inclusiv în complementaritate cu POR178. 

 

 

 

 

III/2018 

 

 

 

 

IV/2023 

infrastructură de centre de 

zi pentru persoane cu 

dizabilități reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ dotată 

(nr. persoane); 

- persoane anterior 

instituționalizate care 

beneficiază de servicii 

comunitare (persoane cu 

dizabilități); 

 

 

 

 

 

64,944,845

.24 

euro 

 

 

 

 

2.2. MFE 

(DG PECU 

 

 

 

 

3.1. MFE 

(DG PECU) 

 

 

 

 

 

3.2. MLPDA 

(AMPOR) 

 

3. Măsuri dedicate grupului vulnerabil - persoane vârstnice 

3.1. Dezvoltarea rețelei naționale de servicii sociale de 

proximitate destinate persoanelor vârstnice179 - FSE/POCU 

2014-2020 finanțează dezvoltarea, furnizarea și 

îmbunătățirea accesului la servicii sociale și socio-medicale 

pentru vârstnici. 

3.2. Servicii sociale fără componentă rezidențială destinate 

persoanelor vârstnice180 - FEDR/POR 2014-2020 finanțează 

infrastructura de servicii sociale fără componentă 

rezidențială 

III/2018 

 

 

 

 

 

 

IV/2016 

 

 

 

IV/2023 

 

 

 

 

 

 

IV/2023 

 

 

- persoane care aparțin 

grupului vulnerabil vârstnici 

(din care din zona rurală) 

care beneficiază de servicii 

integrate; 

 

 

- nr. persoane vârstnice 

beneficiare de infrastructură 

socială de zi reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ 

dotată. 

17 mil. 

euro 

 

 

 

 

 

26,79 mil. 

euro 

(FEDR + 

BS) 

 

Reforma sistemului de sănătate 

265.  Îmbunătățirea accesului 

persoanelor, inclusiv a celor 

vulnerabile, la servicii 

medicale de calitate 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

1. Dezvoltarea serviciilor medicale acordate în ambulatoriu 

și a cunoștințelor și abilităților furnizorilor din asistență 

medicală primară și comunitară precum și îmbunătățirea 

cadrului de reglementare privind medicina școlară și 

asistența medicală comunitară în vederea creșterii accesului 

persoanelor, inclusiv a celor defavorizate/vulnerabile, la 

asistența medicală de calitate. 

a) implementarea programelor naționale de sănătate care 

răspund problemelor de sănătate publică prioritare și 

nevoilor grupurilor vulnerabile (termen: trim. IV/2021); 

b) asigurarea accesului la medicamentele acordate în 

ambulatoriu pentru pensionari cu venituri din pensii şi 

indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 

I/2016 IV/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nr. de programe de 

sănătate implementate; 

b) nr. de pensionari cu acces 

la medicamente acordate 

în ambulatoriu; 

c) nr. de asistenți 

comunitari/nr. de echipe 

comunitare integrate 

angajate și instruite, 

inclusiv echipe medicale 

comunitare (medic, 

asistent medical 

comunitar, moașă); 

 1. 

a) MS 

b) CNAS 

c) și g) MS 

d) MS și 

ANMCS 

e) CNAS și 

MS 

f)ANMCS 

h) ANMCS 

 

 

 

                                                 
178 POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9 iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general 
179 POCU 2014-2020, AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, PI 9ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate 
180 POR 2014-2020, AP 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, PI 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în 

ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale 
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lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte 

venituri – reglementare în vigoare începând cu trim. III 

2018 (termen: trim. IV/2021); 

c) dezvoltarea rețelei de asistență medicală, primară și 

comunitară, organizate la nivelul comunităților locale în 

vederea soluționării problemelor de sănătate a populației 

defavorizate/vulnerabile (termen: trim. IV/2021). 

d) elaborarea și aprobarea Strategiei naționale pentru 

asigurarea calității în sistemul de sănătate (termen: 

trim. IV/2021); 

e) creșterea numărului de tipuri de servicii medicale 

acordate în ambulatoriu și spitalizare de zi în vederea 

adaptării ofertei de servicii la necesitățile de servicii 

medicale ale populației (termen: trim. IV/2021); 

f) dezvoltarea continuă a cunoștințelor și abilităților 

furnizorilor din asistență medicală primară, inclusiv în 

domeniul managementului calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului (termen: trim. 

IV/2021);  

g) îmbunătățirea cadrului de reglementare privind medicina 

școlară prin completarea legislației actuale (termen: 

trim. IV/2021); 

h) definirea unor standarde minimale de calitate pentru 

toate categoriile de furnizori de servicii medicale și a 

nivelului minim obligatoriu de îndeplinire a acestora 

(termen: trim. IV/2020).  

 

2. Creșterea capacității instituționale în furnizarea de servicii 

medicale de calitate în condiții de siguranță pentru pacienți 

(termen: trim. IV/2022) 

a) dezvoltarea națională coordonată a ingrijirilor paliative și 

ingrijirilor la domiciliu; 

b) elaborarea de proceduri, metodologii, a Strategiei 

nationale de Vaccinare, asigurarea de infrastructură pentru 

vaccinarea populației și pilotarea de modele de bune practici 

și promovarea acestora; 

c) întărirea capacității actorilor relevanți în formularea de 

politici publice care să răspundă unor nevoi ale sistemului de 

sănătate; 

d) dezvoltarea de mecanisme de comunicare eficiente între 

principalii actori din sănătate. 

d) strategie aprobată; 

e) nr. de tipuri de servicii 

medicale acordate în 

ambulatoriu și spitalizare 

de zi (în plus față de anul 

2018); 

f) nr. de persoane instruite; 

g) cadru de reglementare 

îmbunătățit; 

h) standarde de calitate 

definite pentru furnizori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a) Program național de 

dezvoltare graduală a îngrijirii 

paliative în unități cu paturi, la 

domiciliu și în ambulatoriu, 

Ghid privind dotările minime 

pentru serviciile de îngrijiri 

paliative, Plan Național de 

dezvoltare graduală a 

îngrijirilor la domiciliu, 

elaborate;  

b) elaborarea Strategiei 

Naționale de Vaccinare și 

derularea campaniei de 

promovare/ nr. județe 

sprijinite prin dotarea cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

MS 

ANMCS 

CNAS 
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bunuri și echipamente; 

c) nr. de actori sprijiniți în 

formularea de politici publice; 

d) mecanisme de comunicare 

implementate. 

266.  Monitorizarea implementării 

Strategiei Naționale de 

Sănătate 2014-2020 și 

actualizarea acesteia în 

vederea elaborării unei noi 

strategii aferente viitoarei 

perioade de programare 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

Strategia Naţională de Sănătate reprezintă un document de 

viziune ce ține cont inclusiv de  recomandările de ţară 

formulate de Comisia Europeană cu privire la sectorul sanitar 

și propune o abordare integrată a sistemului de sănătate, fiind 

elaborat în contextul procesului de programare a fondurilor 

europene.  

a) realizarea unui bilanț cu privire la punerea în aplicare a 

măsurilor prevăzute în acest document strategic în 

vederea dezvoltării unor servicii de sănătate de calitate și 

cost-eficace, consolidării serviciilor clinice ambulatorii 

și reorganizării serviciilor spitalicești prin elaborarea 

unui raport de evaluare a strategiei (termen: trim. 

IV/2021); 

b) elaborarea unei noi strategii în domeniul sănătății, 

aferente viitoarei perioade de programare 2021-2027 

(termen: trim. I/2021).  

I/2017 IV/2021 

 

- raport de evaluare a 

strategiei elaborat; 

- o nouă strategie elaborată. 

 MS 

267.  Îmbunătățirea eficienței și 

sustenabilității financiare a 

sistemului de sănătate 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

Măsurile care vor conduce la controlul cheltuielilor și 

realizarea unor economii semnificative pentru sistemul 

sanitar, precum și la asigurarea unei gestionări eficiente a 

resurselor financiare din spitale vizează: 

a) îmbunătățirea sistemului de finanțare a asistenței 

medicale primare, ca parte a asistenței acordate în 

ambulatoriu, prin introducerea finanțării în funcție de 

criterii de performanță (termen: trim. IV/2021); 

b) dezvoltarea capacității de evaluare a tehnologiilor în 

sănătate, pentru medicamente, în vederea actualizării 

listei medicamentelor compensate (termen: trim. 

IV/2021); 

c) introducerea de noi medicamente inovative în lista 

medicamentelor compensate (termen: trim. IV/2021); 

d) îmbunatațirea calității și performanței serviciilor 

spitalicesti prin evaluarea costurilor și standardizare 

(termen: trim. IV/2022) 

I/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ponderea cheltuielilor 

pentru serviciile primare 

de sănătate în total 

cheltuieli de sănătate din 

FNUASS
181

; 

b) elaborarea unei noi 

metodologii de evaluare a 

medicamentelor; 

c) nr. de noi medicamente 

inovative compensate; 

d) centre de cost. 

 a) CNAS 

b)-c) MS 

d) MS 

ANMCS 

SNSPMPDSB 

CNAS 

268.  Modernizarea infrastructurii 

de sănătate și asistență 

În vederea reducerii inegalităților în privința stării de 

sănătate vor fi realizate investiții destinate îmbunătățirii 

II/2017 IV/2027   MS și 

MLPDA 

                                                 
181 Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
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medicală la nivel regional 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

 

calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și va 

continua dotarea cu echipamente a furnizorilor de servicii 

medicale.  

 

 

 

MS Etape aflate în responsabilitatea MS: 

a) construcția a trei spitale regionale de urgență din POR și 

POS, în 2 faze (termen: trim. IV/2027); 

b) construire spitale regionale/institute regionale cu 

finanțare din FEN/buget de stat/PPP, conform 

identificarii acestora din documentele strategice aferente 

ciclului financiar 2021-2027; 

c) reabilitarea/modernizarea și dotarea spitalelor județene  

(termen: trim. IV/2021); 

d) dotarea furnizorilor de servicii medicale cu 

aparatură/echipamente medicale și mijloace de transport 

(termen: trim. IV/2021);  

e) reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor 

comunitare integrate, a ambulatoriilor și a unităților de 

primiri urgențe (termen: trim. IV/2021).  

 

I/2019 

 

IV/2027 

 

a) 3 spitale regionale de 

urgență construite;  

b) nr. spitale regionale 

/institute regionale  cu 

finanțare din FEN/buget 

de stat/PPP construite; 

c) nr. de spitale județene 

reabilitate /modernizate/ 

dotate 

d) nr. de unități echipate; 

e) nr. de centre comunitare/ 

ambulatorii/UPU 

modernizate.  

 

 

 

 

 

 

 

Etape aflate în responsabilitatea MLPDA: 

Finanțarea investițiilor destinate îmbunătățirii calității 

infrastructurii medicale:  

a) construcția/dotarea a trei spitale regionale
182

;  

b) reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea a 235 de 

centre comunitare integrate socio-medicale și 

ambulatorii; 

c) reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea a 135 de 

unități de primiri urgențe/compartimente de primiri 

urgente; 

d) achiziția de ambulanțe183; 

e) reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unui spital 

județean în contextul mecanismului Investiții Teritoriale 

Integrate (ITI) Delta Dunării.  

a) faza 1 – 

2019-2023 

faza 2 – 

2024-2027 

b) III/2017 

c) III/2017 

d) IV/2018  

e) II/2020 

a) IV/2027  

 

 

 

b) IV/2023 

c) IV/2023 

d) IV/2023 

e) IV/2023 

a) 3 spitale regionale 

construite/dotate; 

b) nr. unități medicale 

reabilitate/ modernizate/ 

extinse/ dotate (pentru 

servicii medicale 

comunitare și 

ambulatorii); 

c) nr. UPU reabilitate/ 

modernizate/ dotate;  

d) nr. ambulanțe 

achiziționate; 

e) spital județean reabilitat/ 

modernizat/extins/dotat. 

722,02 mil. 

euro (POR) 

FEDR+BS
184 

 

1,4 mld. 

euro (POS) 

– Spitale 

regionale 

MLPDA 

(AMPOR) 

 

269.  Reducerea morbidității și 

mortalității prin boli 

transmisibile și 

netransmisibile 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

Furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare precoce 

și organizarea de campanii de informare, educare/intervenții 

naționale sau locale, mai ales în rândul grupurilor vulnerabile 

și dezavantajate. 

- implementarea Programului național privind promovarea 

sănătății (termen: trim. IV/2020); 

IV/2015 IV/2021 - nr. campanii naționale 

implementate; 

- nr. de tipuri de servicii 

preventive/de diagnosticare 

furnizate; 

- nr. de programe de 

 MS 

                                                 
182 Dintre cele opt spitale regionale menționate mai sus de către MS. 
183 Acțiune nou introdusă ca urmare a modificării POR 2014 - 2020. 
184 Bugetul se referă la toate cele cinci etape aflate în responsabilitatea MLPDA (AMPOR). 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare 

precoce pentru mamă și copil și derularea de programe de 

diagnostic precoce al bolilor transmisibile și 

netransmisibile (termen: trim. IV/2021); 

- formarea de personal în vederea asigurării capacității de 

supraveghere a bolilor transmisibile și de gestionare a 

alertelor naționale și internaționale la nivel central și local 

(termen: trim.  IV/2021); 

- reîntregirea rezervei de produse medicale a MS (termen: 

trim. IV/2021).  

- organizarea de campanii de informare, educare/intervenții 

naționale sau locale pentru creșterea gradului de 

complianță a populației (inclusiv cu privire la vaccinare), 

mai ales în rândul grupurilor vulnerabile și dezavantajate 

(termen: trim. IV/2021). 

diagnostic precoce al bolilor 

transmisibile și 

netransmisibile derulate; 

- nr. de persoane instruite; 

- completarea 

Nomenclatorului de 

medicamente, seruri, 

vaccinuri, dezinfectante, 

insecticide, dispozitive 

medicale și alte materiale 

specifice; 

- nr, de produse prevăzute în 

rezerva MS achiziționate; 

- nr. de campanii de 

informare/ intervenții 

naționale organizate. 

270.  Continuarea informatizării 

sistemului de sănătate 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

Consolidarea sistemului informatic integrat în domeniul e-

sănătății prin prioritizarea fondurilor aferente PO 

Competitivitate 2014-2020 prin standardizarea sistemului 

informațional din sănătate, colectare și interpretare date în 

vederea fundamentării politicilor publice și a eficienței 

cheltuirii fondurilor publice. 

Consolidarea sistemului integrat în domeniul telemedicinei 

prin prioritizarea fondurilor aferente PO Competitivitate 

2014-2020. 

 

IV/2017 IV/2022 - nr. de unități spitalicești și 

prespitalicești care 

utilizează, pentru raportare, 

SIUI sau sisteme 

informatice compatibile cu 

SIUI; 

- nr. registre de boală 

implementate; 

- nr. registre specifice 

implementate (Registrul 

Național de Transplant, 

Registrul Electronic 

Național de Vaccinari, etc.); 

- sistem informatic funcțional 

la nivelul DSP-urilor, 

pentru simplificarea 

procedurilor de 

reglementare sanitară; 

- nr. de unități prespitalicești 

și spitalicești care utilizează 

sisteme de telemedicină. 

 ADR 

CNAS 

MS 

ANMCS 

271.  Îmbunătățirea calității și 

eficienței serviciilor publice 

din sistemul sanitar românesc 

prin promovarea integrității 

publice și a responsabilității 

a)  îmbunătățirea activității Consiliilor de Etică. 

Măsura urmărește să crească continuu capacitatea de 

intervenție și profesionalismul personalului din Consiliile de 

Etică înființate în baza OMS nr. 1502/2016 prin adoptarea 

unor acte normative în acest sens și încheierea de 

III/2015 

 

IV/2021 

 

 

- acte normative adoptate; 

- nr. de parteneriate aprobate 

în acest domeniu. 

Nu există 

buget 

distinct. 

Vor fi 

utilizate 

MS 

ANMCS 
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Nr. 

crt. 
Acțiune Conținut acțiune și etape 

Termen de 

început 

(trim./an) 

Termen de 

finalizare 

(trim./an) 

Indicatori de realizare Buget 
Instituție 

responsabilă 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

în gestionarea resurselor 

(acțiunea răspunde la RST 1) 

 

parteneriate. resursele 

instituțiilor 

implicate. 

b) instituirea la nivelul MS și CNAS a unui mecanism comun 

de monitorizare și control a furnizorilor din sistemul de 

asigurări sociale de sănătate. 

Măsura prevăzută în HG nr. 583/2016 privind aprobarea 

Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020 

se referă la un mecanism comun de monitorizare și control a 

furnizorilor din sistemului de sănătate public și privat.  

I/2017 IV/2021 - mecanism comun de 

monitorizare și control a 

furnizorilor din sistemului 

de sănătate public și privat 

creat; 

- nr. de furnizori monitorizați. 

Nu există 

buget 

distinct. 

Vor fi 

utilizate 

resursele 

instituțiilor 

implicate. 

MS 

CNAS 

 

c) Actualizarea și monitorizarea implementării ghidurilor de 

diagnostic și tratament existente și elaborarea de ghiduri 

pentru patologiile cu costuri mari în vederea eficientizării 

cheltuielilor prin scăderea variabilității de practică.   

II/2018 IV/2021 

 

- nr. ghiduri actualizate; 

- nr. ghiduri nou elaborate. 

 MS 

ANMCS 

 

* În cazul acțiunilor unde MFE este menționat ca „instituție responsabilă”, instituțiile care gestionează, conform prevederilor legale, politicile publice vizate de intervenția finanțată din FESI vor oferi informații referitoare la 

evoluțiile în domeniu în măsura în care acestea sunt disponibile. 
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ANEXA I 

 

 

 

Recomandările specifice de țară 2020185 

 

 

RST 1. Să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 și să ia totodată toate măsurile necesare pentru a combate în mod 

eficace pandemia, a susține economia și a sprijini redresarea viitoare. Să evite adoptarea unor măsuri permanente care ar pune în pericol sustenabilitatea finanțelor 

publice. Să consolideze reziliența sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și produsele medicale, și să îmbunătățească accesul la serviciile 

de sănătate. 

 

RST 2. Să ofere soluții adecvate de substituție a veniturilor și să extindă măsurile de protecție socială și accesul la serviciile esențiale pentru toți. Să atenueze impactul 

crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare. Să consolideze competențele și învățarea digitală și 

să asigure accesul egal la educație.  

 

RST 3. Să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii și 

lucrătorii independenți. Să avanseze finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a favoriza redresarea economică. Să 

direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția ecologică și digitală, în special către transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producția și utilizarea 

energiei în mod nepoluant și eficient, precum și către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere.  

 

RST 4. Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv printr-o implicare adecvată a 

partenerilor sociali. 

                                                 
185 Conform Recomandării Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020 (Documentul 

Consiliului Uniunii Europene nr. 8442/20, Bruxelles, 8 iunie 2020) 


