
93469/06.09.2022

Către: Adrian Vasilache, Hotnews

Email: adrian.vasilache@hotnews.ro  

Ref. Răspuns solicitare de informații 

Stimate domnule Adrian Vasilache,

Referitor  la  solicitarea  dumneavoastră,  înregistrată  în  cadrul  Ministerului  Investițiilor  și
Proiectelor Europene cu nr. 93469/18.08.2022, vă comunicăm următoarele:

1. Câte jaloane și ținte ar trebui închise în acest trimestru, până la jumătatea lunii 
septembrie? Vă rog să detaliați fiecare jalon și țintă în parte la fiecare minister.

În trimestrul III 2022 sunt prevăzute pentru a fi realizate 24 de ținte și jaloane.

Nr. 
crt. Minister CR/I

Număr
Țintă/Jalon

Denumire

1
Ministerul

Mediului, Apelor și
Pădurilor

22 (J)
Adoptarea Strategiei forestiere naționale 2020-
2030

2

Ministerul
Mediului, Apelor și

Pădurilor
23 (J)

Intrarea în vigoare a ordonanțelor ministeriale 
modificate de stabilire a normelor obligatorii 
privind împădurirea și reîmpădurirea prevăzute în 
Strategia forestieră națională 2020-2030

3
Ministerul

Mediului, Apelor și
Pădurilor

43 (J) Adoptarea Strategiei naționale privind economia 
circulară

4

Ministerul
Mediului, Apelor și

Pădurilor
46 (J)

Intrarea în vigoare a actelor normative necesare 
pentru operaționalizarea gestionării unitare a 
deșeurilor în conformitate cu Planul național de 
gestionare a deșeurilor

5 Ministerul Energiei 135 (Ț)

Semnarea contractelor pentru investițiile în lanțul
valoric industrial de producție și/sau asamblare 
și/sau reciclare al bateriilor, al celulelor și a 
panourilor fotovoltaice 

6 Ministerul Energiei 136 (Ț)
Semnarea contractelor în cadrul schemei de 
sprijin pentru stocarea cu baterii
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7
Ministerul

Cercetării, Inovării
și Digitalizării

148 (J)
Recomandările prevăzute în setul de instrumente 
al UE privind conectivitatea sunt implementate

8 ANCOM 149 (J) Alocarea drepturilor de utilizare a spectrului de 
frecvențe radio

9
Ministerul

Cercetării, Inovării
și Digitalizării

152 (J)

Intrarea în vigoare a Ordinului ministerial al 
ministrului muncii și al președintelui Institutului 
Național de Statistică pentru definirea ocupațiilor 
noi digitale în clasificarea ocupațiilor (COR)

10
Ministerul

Antreprenoriatului
și Turismului

241 (J)

Intrarea în vigoare a modificărilor legislative 
menite să raționalizeze, să simplifice și să 
digitalizeze pe deplin procedurile legate de 
întreprinderi

11
Ministerul

Antreprenoriatului
și Turismului

242 (J)
Intrarea în vigoare a modificărilor legislative 
menite să simplifice și să asigure transparența și 
aplicabilitatea testului IMM

12

Ministerul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene

264 (J) Selectarea administratorului schemei

13
Ministerul

Antreprenoriatului
și Turismului

328 (J)

Intrarea în vigoare a cadrului legislativ printr-o 
hotărâre de guvern, care va include o descriere 
clară a mecanismului de finanțare pentru 
sprijinirea dezvoltării rețelei de OMD-uri și un 
model clar de guvernanță

14

Ministerul
Investițiilor și
Proiectelor
Europene

332 (J)
Semnarea contractului de promovare a celor 12 
rute

15

Ministerul
Dezvoltării,

Lucrărilor Publice
și Administrației

340 (J)
Studiu cuprinzător privind distribuția teritorială a 
traseelor cicloturistice naționale

16

Ministerul
Dezvoltării,

Lucrărilor Publice
și Administrației

341 (J)
Platforma națională integrată eVelo și aplicație 
pentru telefoane inteligente

17 Ministerul Culturii 344 (J) Intrarea în vigoare a legii privind sistemul de 
finanțare a sectorului cultural

18
Ministerul Muncii și

Solidarității
Sociale 

384 (J)
Intrarea în vigoare a legii de aprobare a normelor 
de aplicare a VMI

19
Secretariatul
General al
Guvernului

410 (J)

Intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea 
și asigurarea respectării corespunzătoare a 
Registrului Unic al Transparenței a Intereselor 
(RUTI)

20
Secretariatul
General al
Guvernului

411 (J)
Intrarea în vigoare a metodologiei de utilizare a 
ordonanțelor de urgență

21
Secretariatul
General al
Guvernului

412 (J)
Intrarea în vigoare a modificărilor legislative 
menite să asigure publicarea textului integral al 
legilor după ce au fost modificate
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22 Ministerul
Educației

470 (J)

Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de 
aprobare a Metodologiei de organizare a rutei 
duale complete și a noilor calificări rezultate din 
ruta duală completă

23
Ministerul
Educației

489 (J)
Lansarea unei proceduri de ofertare pentru 
echiparea sălilor de clasă cu mobilier

24
Ministerul
Educației 490 (J)

Lansarea unei proceduri de ofertare pentru 
echiparea laboratoarelor/atelierelor pentru 
științe

2. Câte jaloane și ținte mai sunt de închis din lista totală până la jumătatea lunii
septembrie?  Va  rog  sa  detaliați  ce  jaloane  și  ținte  mai  sunt  de  închis  la  acest
moment.

Stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor va fi comunicat după încheierea fiecărui trimestru.

3. Ce riscuri sunt daca nu se închid toate jaloanele și țintele pana la jumătatea lunii
septembrie?
Pentru țintele și  jaloanele  de îndeplinit  în luna septembrie,  cererea de plată va fi
depusă în primul trimestru din 2023. 
În  cazul  în  care  nu  ar  fi  îndeplinite  în  mod  satisfăcător  toate  jaloanele  și  țintele
asociate unei cereri de plată, Comisia Europeană ar putea dispune efectuarea unei plăți
parțiale,  diferența  aferentă  țintelor  și  jaloanelor  neîndeplinite  fiind  suspendată.  În
această  situație,  statul  membru  în  cauză  are  la  dispoziție  șase  luni  pentru  a  lua
măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea jaloanelor/țintelor considerate inițial
neîndeplinite.

Vă mulțumim pentru solicitare,

Echipa de comunicare a Minsiterului Investițiilor și Proeictelor Europene

Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B/ Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Victoria Office, Sector 1, București
directia.comunicare@mfe.gov.ro
http://mfe.gov.ro/
https://www.facebook.com/MinisterulInvestitiilorsiProiectelorEuropene/

mailto:directia.comunicare@mfe.gov.ro
https://www.facebook.com/MinisterulInvestitiilorsiProiectelorEuropene/
http://mfe.gov.ro/

