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1. INTRODUCERE
Programul Naţional de Reformă (PNR) constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor
structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în
concordanţă cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020.
PNR 2016 a fost elaborat în conformitate cu orientările COM1, cu priorităţile stabilite prin Analiza
Anuală a Creşterii 2016 (AAC)2, fiind luate în considerare recomandările specifice de ţară 2015
(RST)3, precum şi Raportul de ţară al României 20164.
PNR 2016 vizează fructificarea potenţialului de creştere prin stimularea competitivităţii şi
productivităţii, consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale, crearea de noi locuri de muncă - toate
acestea urmărind reducerea decalajelor faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE).
Asumarea reformelor structurale-cheie pentru economia şi administraţia naţională va permite
concertarea eforturilor şi resurselor naţionale în direcţia modernizării societăţii româneşti şi este de
natură să susţină convergenţa economico-socială.
Pentru a consolida redresarea economică a UE şi a stimula convergenţa către statele membre cu
cele mai bune rezultate, COM recomandă menţinerea celor trei priorităţi identificate în cadrul
AAC 2015, şi anume: relansarea investiţiilor, continuarea reformelor structurale şi politici
bugetare responsabile.
Definirea reformelor prioritare naţionale a luat în considerare, de asemenea, evaluarea COM
prezentată în Raportul de ţară al României pentru 2016, principalele constatări ale bilanţului
aprofundat („in-depth review”) şi provocările conexe în materie de politică pentru România fiind
următoarele:
- vulnerabilităţile aferente poziţiei externe s-au redus în contextul unei creşteri economice
puternice, iar economia României devine mai rezistentă;
- poziţia investiţională internaţională netă urmează să se îmbunătăţească în continuare;
- riscurile generate de iniţiativele legislative naţionale care ameninţă stabilitatea sectorului
financiar au crescut;
- o politică fiscal-bugetară expansionistă într-un mediu de creştere puternică reprezintă o
sursă de îngrijorare.
Alte aspecte analizate în cadrul acestui raport care semnalează existenţa unor provocări specifice
pentru economia României sunt:
- eficacitatea şi eficienţa administraţiei publice sunt limitate, iar mediul de afaceri s-a
îmbunătăţit foarte puţin;
- persistă probleme de natură structurală pe piaţa muncii, deşi condiţiile au fost prielnice;
- eficacitatea sistemului de protecţie socială şi a sistemului de sănătate este limitată;
- zonele rurale se confruntă cu provocări specifice, cum ar fi utilizarea deficitară a capitalului
uman şi existenţa unor „insule” de sărăcie şi de excluziune socială.
Având în vedere contextul prezentat, PNR 2016 conţine măsuri noi, dar şi măsuri care continuă
reformele asumate în PNR anterioare, adaptate la condiţiile economice şi sociale ale României.

Transmise prin scrisoarea Ares(2015)5723722 – 10/12/2015
COM(2015) 272 final, Bruxelles, 13.5.2015
3
2015/C 272/01, 14.7.2015
4
SWD(2016) 91 final, Bruxelles, 26.2.2016
1
2
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2. CONTEXT ŞI SCENARIU MACROECONOMIC
În anul 2015, România a înregistrat o creştere economică de 3,8%, fiind al cincilea an de creştere
după criza economică (1,1% în 2011, 0,6% în 2012, 3,5% în 2013 şi 3,0% în 2014). Creşterea din
2015 s-a datorat contribuţiei pozitive a cererii interne, formarea brută de capital fix înregistrând o
creştere importantă de 8,8% comparativ cu anul 2014.
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în anul 2015, un deficit de 2,7 ori mai mare faţă de
cel din 2014 ajungând la o pondere în PIB de 1,1%. Finanţarea deficitului de cont curent s-a realizat
integral prin investiţii străine directe, care au atins valoarea de 3,0 mld. euro şi au fost mai mari cu
cca. 25% faţă de anul 2014.
În anul 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,0%, situându-se la o
distanţă de 4 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei
Europa 2020. Numărul total de salariaţi a crescut cu 3,6% comparativ cu anul 2014.
Rata şomajului BIM în anul 2015 s-a menţinut la acelaşi nivel cu cel din anul 2014, respectiv 6,8%.
Rata anuală a inflaţiei a înregistrat valori negative începând din iunie 2015 sub impactul
extinderii sferei de aplicabilitate a cotei reduse de TVA de 9% la toate alimentele, băuturi
nealcoolice şi serviciile de alimentaţie publică. La nivelul anului 2015, România a înregistrat cel
mai scăzut nivel al inflaţiei după anul 1990, preţurile de consum reducându-se ca medie anuală cu
0,59%, iar la nivelul lunii decembrie 2015 s-a înregistrat o scădere de 0,93% faţă de sfârşitul anului
2014.
Creşterea economică potenţială va fi în medie de 3,9% în perioada 2016-2019, susţinută în
principal de contribuţiile atât ale stocului de capital, ca urmare a reluării procesului investiţional,
cât şi ale productivităţii totale a factorilor. Pe de altă parte, contribuţia muncii va înregistra valori
pozitive, dar reduse, fiind influenţată, pe de o parte de scăderea populaţiei în vârstă de muncă (cu
acţiune negativă persistentă pe termen lung), iar pe de altă parte de creşterea ocupării forţei de
muncă, ca urmare a îmbunătăţirii ratei de activitate şi ocupare şi de reducerea ratei naturale a
şomajului – NAWRU. Aceste îmbunătăţiri calitative ale pieţei forţei de muncă sunt rezultatul
reformelor structurale şi reuşesc să compenseze efectul negativ al evoluţiilor demografice. Urmare
a unor dinamici superioare ale cererii interne – consumul final al populaţiei, consumul
guvernamental şi investiţiile publice şi private - decalajul de producţie (output-gap) se va închide în
2017 şi va deveni semnificativ pozitiv în anul 2019.
Cadrul macroeconomic pentru perioada 2016-2019 a luat în considerare: (i) prevederile noului
Cod fiscal, stimulative atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul investiţional şi de afaceri; (ii)
majorările salariale din anul 2015 cu impact semnificativ atât asupra consumului, cât şi asupra
investiţiilor; (iii) contextul european şi global evidenţiat în prognoza de iarnă a COM, context cu
numeroase incertitudini şi mai puţin favorabil accelerării dezvoltării; (iv) impactul pozitiv al
preţului scăzut al petrolului pentru economia românească; (v) realizările economico-sociale din
anul 2015.
Ca urmare, s-a prognozat o îmbunătăţire graduală a performanţei economice a României. Produsul
intern brut se va majora în medie cu 4,4% anual, fiind susţinut în continuare de cererea internă. Pe
latura ofertei interne, scenariul se bazează pe îmbunătăţirea activităţii în toate sectoarele economiei,
în special în ramurile industriale cu potenţial ridicat de export, precum şi în sectorul construcţiilor
care poate fructifica necesarul de infrastructură existent în toate domeniile.
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Creşterea economică
- modificări procentuale anuale 2017

2018

2019

4,3
6,5

4,5
6,7

4,7
6,7

6,1
6,3
5,3
1,6
3,2
1,8
8,8
6,6
6,9
5,5
4,5
5,6
9,1
8,7
7,8
Contribuţii la creşterea PIB (procente)
Cererea internă finală
6,1
5,9
5,3
Modificarea stocurilor
-0,8
0,0
0,0
Export net
-1,5
-1,8
-1,0
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză

5,1
1,6
7,3
6,3
7,9

4,9
2,0
7,5
6,6
7,8

5,2
0,0
-0,8

5,3
0,0
-0,6

2015
PIB real
PIB nominal

2016

3,8
4,2
6,8
6,2
Componentele PIB-ului real

Cheltuielile consumului privat
Cheltuielile consumului guvernamental
Formarea brută de capital fix
Exporturi de bunuri şi servicii
Importuri de bunuri şi servicii

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să se menţină în limite sustenabile,
cu o pondere în PIB de 1,1% în 2015 la 1,7% în 2018 şi respectiv 1,8% în 2019, urmând să fie
acoperit integral de investiţii străine directe.
Comerţul exterior şi contul curent
- mil. Euro Export FOB
- modificare procentuală anuală, %
Import CIF
- modificare procentuală anuală, %
Sold Balanţă Comercială FOB - CIF
Deficit de cont curent
- % din PIB

2015

2016

2017

2018

2019

54.598,3
4,1

57.600
5,5

61.800
7,3

66.500
7,6

71.620
7,7

62.967,7
7,6
-8.369,4

67.850
7,8
-10.250

73.250
8,0
-11.450

79.250
8,2
-12.750

85.845
8,3
-14.225

-1.828

-2.635

-3.150

-3.400

-3.640

-1,1

-1,6

-1,7

-1,7

-1,8

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
Pentru anul 2016 se aşteaptă ca nivelul agregat al preţurilor de consum să înregistreze o creştere
de 0,9% faţă de decembrie 2015, iar ca medie anuală, o scădere de 0,7%. Începând cu anul 2017,
rata anuală a inflaţiei se va menţine relativ constantă, fiind anticipată a se situa, ca medie anuală,
între 2,3% - 2,5%. O asemenea evoluţie va avea ca suport adecvarea consecventă a conduitei
politicii monetare din perspectiva asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor pe termen mediu,
corespunzător ţintei staţionare de inflaţie de 2,5 la sută ± 1 punct procentual. Previziunile au luat în
calcul ani agricoli normali şi o creştere moderată pentru preţul internaţional al petrolului.
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Inflaţia

-%-

2015

2016

2017

2018

2019

- sfârşitul anului

-0,9

0,9

2,5

2,3

2,2

- medie anuală

-0,6

-0,7

2,3

2,5

2,3

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
Pe fondul accelerării creşterii economice, se aşteaptă ca şi piaţa muncii să se îmbunătăţească,
creându-se condiţiile pentru creşterea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea ocupării pentru populaţia
în vârstă de 20-64 ani, în vederea realizării obiectivului asumat în Strategia Europa 2020.
Forţa de muncă
-%Rata de ocupare a populaţiei de 20-64 ani*
- bărbaţi
- femei
Rata şomajului (conf. BIM) - %

2015

2016

2017

2018

2019

66,0
75,0
57,0
6,8

66,5
75,7
57,2
6,7

67,1
76,6
57,4
6,6

68,1
78,2
57,7
6,5

69,1
79,9
58,0
6,4

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
De asemenea, se aşteaptă ca numărul şomerilor (conform AMIGO) să intre pe o pantă
descrescătoare, astfel încât rata şomajului să se diminueze până la 6,4% în 2019, nivel mai mic
decât cel din anul 2015 cu 0,4 puncte procentuale.
România şi-a redus considerabil deficitul bugetar în ultimii şase ani, atingând în 2015 nivelul cash
de 1,45% din PIB, care corespunde unui deficit ESA5 de 0,7% din PIB (conform datelor
preliminare privind execuţia bugetului general consolidat pe 2015).
Planificarea bugetară pentru anul 2016 s-a făcut cu luarea în calcul a măsurilor de relaxare fiscală
adoptate în anul 2015, cu impact atât pe venituri (noul Cod Fiscal), cât şi pe cheltuieli (majorări
salariale şi ale unor prestaţii de asistenţă socială). În aceste condiţii, se estimează un nivel al
deficitului bugetar cash de 2,8% din PIB, care corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB şi
unui deficit structural de 2,73% din PIB. Potrivit Programului de Convergenţă - ediţia 2016, actuala
planificare bugetară estimează pentru anul 2016 un deficit cash de 2,76% din PIB căruia îi
corespunde un deficit ESA de 2,88% din PIB şi un deficit structural de 2,73% din PIB.
Datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, s-a situat, la sfârşitul anului 2014, la 39,8%
din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, iar pentru
finele anului 2015, datele operative indică un nivel de 38,4% din PIB.
Potrivit comunicatului Eurostat nr. 16/2016, la sfârşitul trim. III/2015, România (37,2%) se situa
pe locul 5 între statele membre ale UE, cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, după Estonia (9,8%),
Luxemburg (21,3%), Bulgaria (26,9%) şi Letonia (36,4%), cu un nivel net inferior mediei UE de
86% din PIB sau a zonei Euro de 91,6% din PIB.
Pe termen mediu (2016-2018), perspectiva este de creştere moderată a datoriei guvernamentale,
aceasta urmând a se situa sub 41%, în condiţiile unor deficite bugetare de până la 3,0% din PIB,
calculate conform metodologiei UE.

5

European System of Accounts
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3. POLITICI DE RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE ECONOMICE MAJORE
Acest capitol cuprinde politici relevante pentru abordarea unora dintre provocările economice
majore semnalate în cadrul Raportului de ţară al României pentru 2016. Răspunsul la provocările
legate de obiectivele Europa 2020 este cuprins în capitolul 4.
Ca structură, capitolul se împarte în trei secţiuni, după cum urmează: politica fiscal-bugetară,
administraţia publică şi mediul de afaceri şi competitivitate. Sunt prezentate măsurile noi,
măsurile care se continuă, dar şi evoluţiile reprezentative în implementarea acţiunilor cuprinse în
PNR 2015.
3.1 Politica fiscal-bugetară
Direcţii de acţiune:
 îmbunătăţirea gestionării investiţiilor publice
 eficientizarea cheltuielilor bugetare
 combaterea planificării fiscale agresive
 îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor
 combaterea muncii nedeclarate
La 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ca urmare a unui amplu proces de rescriere a Codului fiscal. Obiectivele
acestei acţiuni au vizat simplificarea fiscalităţii şi eliminarea disfuncţionalităţilor, crearea unui
cadru legal fiscal coerent şi modern, asigurarea predictibilităţii sistemului fiscal şi a consolidării
fiscale sustenabile. Principalele prevederi care au intrat în vigoare în 2016 privesc impozitul pe
profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitele şi taxele locale, contribuţiile sociale
obligatorii, diminuarea cotelor de TVA, extinderea sferei de aplicare a taxării inverse, reaşezarea
accizelor pentru alcool şi produse alcoolice, eliminarea impozitului pe ţiţeiul din producţia internă,
majorarea nivelului accizei totale la ţigarete. Pentru anul 2017 s-a prevăzut diminuarea nivelului
accizelor pentru produsele motorină şi benzină şi eliminarea nivelului redus al accizelor pentru
motorina utilizată de transportatori.
MFP va monitoriza execuţia bugetară pentru anul 2016, cu obiectivul ca toţi ordonatorii principali
de credite să se încadreze în bugetul aprobat, iar deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei
ESA 2010 să fie de sub 3% din PIB. Astfel, noile măsuri/ acte normative iniţiate de către Parlament
şi guvern, care determină creşterea cheltuielilor sau reducerea veniturilor bugetare, trebuie să se
încadreze în prevederile bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 şi Legea
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 şi să
respecte prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
În ceea ce priveşte calendarul bugetar pentru 2017, atât Legea privind finanţele publice nr.
500/2002, cât şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 reglementează cadrul legal
privind procesul de elaborare a proiectului de buget şi a Strategiei fiscal-bugetare, în situaţia în
care sunt alegeri generale parlamentare. Întrucât anul 2016 este an electoral, termenele calendarului
bugetar se decalează potrivit prevederilor art. 356 din Legea privind finanţele publice. De
asemenea, în cazul schimbării guvernului, cadrul fiscal-bugetar din Strategia fiscal-bugetară poate
fi revizuit.

Astfel, în cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele trei luni ale anului, calendarul este:
a) MFP, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor
bugetare şi proiectele bugetelor pe anul următor, pe care le depune la guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului guvern
b) după însuşirea de către guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai
târziu în 20 de zile de la învestire, fără a depăşi data de 31 decembrie a anului în curs
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Gestionarea eficientă a investiţiilor publice
La sfârşitul anului 2014, MFP a semnat un contract de asistenţă tehnică cu Banca Mondială (BM),
care viza îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor privind prioritizarea strategică, pregătirea şi
selectarea proiectelor de investiţii publice. La finalizarea contractului (decembrie 2015), BM a
predat rapoarte conţinând metodologii, ghiduri tehnice şi manuale, care vor contribui la
eficientizarea procesului de selecţie a investiţiilor. De asemenea, BM a prezentat recomandări
privind consolidarea capacităţii Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice (UEIP).
În ceea ce priveşte atribuţiile UEIP, este important de subliniat faptul că unitatea analizează studiile
de prefezabilitate, memoriile tehnico-economice sau notele de fundamentare (din punct de vedere al
suportabilităţii şi sustenabilităţii) şi propune conducerii MFP avizarea sau respingerea solicitărilor
ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate. Fără avizul
MFP nu se poate trece la faza elaborării acestui studiu.
Pe de altă parte, evaluarea gradului de pregătire a unui proiect presupune aplicarea, de către
ordonatorul principal de credite, a criteriilor de prioritizare conform OUG nr. 88/20137 şi
transmiterea, în atenţia UEIP, a informaţiilor respective, la momentul promovării spre avizare de
către MFP sau anterior, a proiectului de HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul respectiv. De asemenea, UEIP analizează propunerile ordonatorilor principali de credite
privind includerea proiectelor de investiţii în legile bugetare anuale şi prezintă rezultatele
prioritizării conducerii MFP, care apoi le prezintă guvernului, în vederea aprobării, prin
memorandum, a listei proiectelor prioritizate.
În prezent, pe site-ul MFP este publicată lista a 120 de proiecte de investiţii publice semnificative
prioritizate (în valoare de peste 100 de mil. lei), actualizată în februarie 2016, cu informaţii legate
de valoarea actualizată, stadiul fizic şi valoric, data de finalizare şi alocările bugetare pentru 2016,
conform legii bugetului de stat.
În cursul anului 2016, recomandările BM pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie a investiţiilor
publice vor sta la baza unor modificări ulterioare ale legislaţiei privind metodologia obligatorie de
prioritizare a proiectelor semnificative, care vor contribui la consolidarea rolului MFP şi UEIP de a
coordona pregătirea noilor investiţii publice de către ministerele de resort. În acest sens, UEIP va
elabora şi promova spre avizare/aprobare un proiect de lege pentru modificarea şi completarea
OUG nr. 88/20138 (mai 2016), respectiv un proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG
nr. 225/20149 (decembrie 2016).
Pentru eficientizarea utilizării fondurilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu
obţinerea unei mai bune corelări a investiţiilor publice finanţate de la bugetul de stat cu investiţiile
din fonduri europene, vor fi valorificate, inclusiv prin îmbunătăţirea cadrului normativ, rapoartele
de consultanţă elaborate de BM10, în special cel privind Îmbunătăţirea criteriilor de selecţie pentru
proiectele PNDL. De asemenea, sunt avute în vedere: monitorizarea investiţiilor derulate şi
încurajarea autorităţilor publice locale prin măsuri complementare pentru a atinge standardele de
echipare a localităţilor11.
Eficientizarea cheltuielilor bugetare
În trim. IV/2016, MFP va demara implementarea unor mecanisme de transparentizare şi
eficientizare a cheltuielilor publice care vor contribui la creşterea spaţiului fiscal pentru investiţii,
îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu şi lung, creşterea capacităţii de
absorbţie a fondurilor europene şi creşterea predictibilităţii politicii bugetare pe termen mediu.
Acţiunea va consta în analizarea cheltuielilor publice sectoriale, în vederea prioritizării şi
eficientizării alocării acestora, identificarea unor modalităţi de realizare de economii la diverse
Privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
8
Aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014
9
Pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
10
Proiectul Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi
de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020
11
Potrivit Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
7
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capitole de cheltuieli şi elaborarea de propuneri de strategii sectoriale de cheltuieli. Rapoartele
cuprinzând propuneri de măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice sectoriale se vor supune
aprobării conducerii MFP şi vor reprezenta suport tehnic pentru sub-comisia guvernamentală
constituită în vederea eficientizării cheltuielilor publice.
De asemenea, pentru îmbunătăţirea procesului de administrare a datoriei publice, din trim.
II/2016, MFP va dezvolta instrumente/ mecanisme pentru eficientizarea procesului de administrare
a riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală şi, implicit, a cheltuielilor
bugetare (reprezentând costul datoriei publice). În acest context, prin proiectul SIPOCA10 Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea
instrumentelor financiare derivate, MFP va beneficia de asistenţă tehnică din partea BM, pentru a
pune în practică politica adecvată şi cadrul operaţional în vederea folosirii instrumentelor financiare
derivate12. Aceste instrumente vor contribui la atingerea unei structuri valutare considerate optime
pentru portofoliul de datorie publică guvernamentală.
Combaterea planificării fiscale agresive
Pentru combaterea planificării fiscale şi a erodării bazei impozabile, până la sfârşitul trim. II/2017,
MFP va elabora şi supune spre aprobare un act normativ ce va conţine reguli fiscale privind
stabilirea impozitului pe profit, care să contracareze acţiunile contribuabililor de reducere a sarcinii
fiscale.
Îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor
ANAF a continuat amplul proces de reorganizare a administraţiei fiscale prin rearanjarea
portofoliului contribuabililor mari şi mijlocii, restructurarea direcţiei de administrare a marilor
contribuabili, înfiinţarea Administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii la nivel de regiune şi a unei
Direcţii de executare silită cazuri speciale. Ca o consecinţă a acestui amplu proces, principalii
indicatori ai activităţii administraţiei fiscale au înregistrat o reală îmbunătăţire în 2015.
De asemenea, în cursul anului 2015, procedura de înregistrare în scopuri de TVA a fost
îmbunătăţită, fiind precedată de acţiuni semnificative de control care au vizat retragerea codului de
TVA pentru un număr important de firme cu profil de „missing trader”. Au fost înregistrate
progrese în ceea ce priveşte combaterea fraudei în domeniul TVA, stimularea emiterii/ solicitării de
bonuri fiscale, generalizarea utilizării analizei de risc, extinderea surselor de informaţii fiscale şi
creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind obligaţiile fiscale.
În cursul anului 2016, va continua procesul de operaţionalizare a Direcţiei Generale Anti-Fraudă
(DGAF), urmând a fi organizate concursuri de recrutare pentru funcţiile publice specifice de
inspectori antifraudă, ceea ce va conduce la creşterea numărului de controale în zonele cu risc
ridicat de evaziune şi, implicit, la creşterea gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor
fiscale.
De altfel, în următoarele 12-18 luni, procesul de reorganizare a ANAF se va concentra pe
consolidarea forţei de muncă, atât prin creşterea numărului de personal, cât şi prin redistribuirea
acestuia pentru o funcţionare optimă a structurilor, având în vedere în special noile structuri de
administrare fiscală a marilor contribuabili şi a contribuabililor mijlocii (ca urmare a aprobării
OUG nr. 41/201513 şi HG nr. 816/201514).
Eforturile pentru combaterea fraudei în domeniul TVA, inclusiv a fraudei transfrontaliere, vor
continua prin creşterea ponderii controalelor DGAF dedicate destructurării lanţurilor evazioniste şi
eliminarea din sistem a firmelor „fantomă”, monitorizarea traficului rutier de bunuri provenind din
achiziţii intracomunitare, intensificarea utilizării instrumentelor de cooperare administrativă în
materie de TVA, inclusiv a controalelor multilaterale, identificarea unor circuite tranzacţionale
12
Potrivit HG nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie publică
guvernamentală, MFP poate încheia acorduri cadru de tip ISDA Master Derivative Agreement cu instituţii financiare, în baza cărora
se vor putea utiliza instrumente financiare derivate
13
Pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
14
Pentru modificarea şi completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, precum şi pentru modificarea
anexei nr. 2 la HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea MFP
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implicate în fraude de mare amploare în domenii noi de evaziune, respectiv comerţ intracomunitar
şi naţional cu electronice şi autoturisme second-hand.
În contextul noii proceduri de înregistrare în scopuri de TVA, vor continua acţiunile de verificare
în baza solicitărilor pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii contribuabililor de a derula activităţi
economice ce implică operaţiuni din sfera TVA, înregistrarea fiind condiţionată pe baza criteriilor
stabilite prin OPANAF nr. 3840/2015. De asemenea, va avea loc monitorizarea persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în 2015, avându-se în vedere reducerea cazurilor de
solicitare a înregistrării în scopuri de TVA fără îndeplinirea condiţiilor legale.
În spiritul unei atitudini proactive privind fenomenul de fraudă în domeniul TVA, va fi modificată
procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF nr. 3331/2015), urmare a
evaluării intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activitate economică în sfera
TVA.
Pentru stimularea emiterii/solicitării de bonuri fiscale, vor fi intensificate controalele inopinate pe
linia dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în zone şi domenii cu risc ridicat de
neconformare.
De asemenea, ANAF are în vedere, pentru 2016, creşterea în continuare a ponderii acţiunilor de
inspecţie fiscală pe baza analizei de risc, ceea ce va eficientiza acţiunilor de inspecţie fiscală şi va
determina majorarea sumelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală. În plus, vor fi
intensificate acţiunile de control la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de
transfer.
În ceea ce priveşte îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor de nivel local, MCSI, prin
AADR, oferă ca măsură alternativă de colectare a taxelor şi impozitelor, Sistemul Naţional
Electronic de Plată (ghiseul.ro), prin intermediul căruia taxele şi impozitele stabilite de instituţiile
publice înrolate în sistem se pot achita electronic. În cursul anului 2016, instrumentul de plată
ghiseul.ro va fi dezvoltat în continuare, prin extinderea funcţionalităţilor acestuia către plata
taxelor şi impozitelor de nivel central (prin înrolarea ANAF).
Combaterea muncii nedeclarate
ANAF a extins la nivel naţional, în cursul anului 2015, proiectul pilot demarat în 2014 ce vizează
munca nedeclarată şi evaziunea fiscală, înregistrând rezultate încurajatoare: au fost efectuate 950
inspecţii fiscale la contribuabilii mijlocii iar rezultatele inspecţiilor fiscale efectuate la persoane
juridice au crescut cu 36% în 2015, comparativ cu 2014, creşteri semnificative înregistrându-se la
impozitul pe venituri de natură salarială – cu peste 300% şi la contribuţiile sociale obligatorii – cu
peste 180%. În continuare, experienţa acumulată precum şi metodologia elaborată pentru acest tip
de verificări, vor fi utilizate în cadrul inspecţiilor fiscale curente, în care se vor verifica contribuţiile
sociale şi impozitul pe venitul de natură salarială.
În scopul reducerii muncii la negru, pentru lărgirea bazei de impozitare şi pentru ca unii prestatori,
persoane fizice, în domenii precum serviciile la domiciliu sau munci cu caracter ocazional sau
sezonier să poată beneficia de pensie şi asigurare de sănătate se are în vedere introducerea unui
sistem simplificat de plată prin intermediul unui tichet de servicii. O iniţiativă legislativă
parlamentară în acest sens este în dezbatere în camera decizională15.

15
PL-x nr. 40/2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter
ocazional sau sezonier

ROMANIA PNR 2016

12

3.2 Administraţia publică
Direcţii de acţiune:
 continuarea procesului de descentralizare
 prioritizarea politicilor guvernamentale şi planificarea strategică
 asigurarea liberului acces la informaţii de interes public şi creşterea transparenţei
decizionale
 managementul funcţiei publice şi dezvoltarea competenţelor personalului din
administraţie
 mai buna reglementare
 dezvoltarea teritorială
 îmbunătăţirea condiţiilor privind locuirea
 creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene
 îmbunătăţirea soluţiilor de e-guvernare
 continuarea reformei sistemului de achiziţii publice
Reforma administraţiei publice se concentrează pe 3 piloni principali: (i) reforma funcţiei
publice al cărei obiectiv este: creșterea profesionalismului resurselor umane ocupate în cadrul
funcției publice, stabilitatea cadrului instituțional și legal, eliminarea excepțiilor și derogărilor,
consolidarea politicii preventive anti-corupție și diferenţierea clară a funcţiilor de demnitate publică
de cele de conducere executivă, (ii) reforma administraţiei publice centrale al cărei obiectiv este:
creșterea eficienței, performanței și stabilității cadrului de politici publice și a celui fiscal-bugetar la
nivel central, de a pune cetățeanul în centrul sistemului de furnizare a serviciilor publice, în special
prin reducerea birocrației și simplificare administrativă, (iii) reforma administraţiei publice
locale al cărei obiectiv este: consolidarea capacității autorităților locale de a furniza și de a
generaliza accesul cetățenilor la servicii publice de calitate și de a susţine dezvoltarea economică
locală.
În abordarea nevoilor de reformă ale administraţiei, un rol important revine Programului
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), prin care vor fi finanţate acele proiecte
menite să genereze servicii publice mai bune, investiţii şi reglementări de calitate, perfecţionarea
funcţionarilor, un management eficient şi transparent şi, în egală măsură, proceduri clare, simple şi
predictibile de funcţionare16. În acest scop, procesul de reformare a domeniului trebuie articulat în
special în jurul principiilor de transparenţă, predictibilitate, responsabilitate/adecvare la nevoi,
circumscrise interesului public.
Pentru a avea, în România, o administraţie publică mai aproape de cetăţean, care să ofere servicii de
calitate, guvernul va întreprinde demersuri pentru continuarea procesului de descentralizare. În
vederea asigurării unui proces de descentralizare predictibil, bazat pe dovezi şi eficient, se vor
stabili atât cadrul legislativ - îmbunătăţirea prevederilor legale cadru aplicabile procesului de
descentralizare (în principal, detalierea prevederilor referitoare la analizele de impact ale
transferului de competenţe, la fazele-pilot şi la elaborarea standardelor de cost şi de calitate pentru
serviciile publice descentralizate) – mai 2016, cât şi cadrul strategic - Strategia Generală de
Descentralizare17 şi planul de acţiuni aferent – iulie 2016. Implementarea planului de acţiuni al
Strategiei Generale de Descentralizare se va realiza începând cu iulie 2016.
Consolidarea procesului de prioritizare a politicilor guvernamentale şi de planificare strategică
se menţine între obiectivele prioritare urmărite de autorităţile române. Astfel, SGG/CPM continuă
demersurile de implementare a Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG), dar şi pe cele de
operaţionalizare a „Strategy Unit”, spre a creşte predictibilitatea procesului decizional.
16

www.fonduriadministratie.ro
Document-cadru care stabileşte direcţiile strategice ale guvernului cu privire la continuarea procesului de descentralizare şi
urmăreşte, în principal, analizarea oportunităţii transferului de competenţe de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale
17
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Punerea în aplicare a PALG în cursul anului 2015 a fost reflectată într-un raport de evaluare,
finalizat în ianuarie a.c. PALG 2016, cu principalele priorităţi de politici publice şi acte normative
identificate de ministere, a fost prezentat în şedinţa de guvern din 18 februarie a.c. Aceste priorităţi
constituie temeiul pentru programul legislativ aferent anului în curs, pregătit de Departamentul
pentru Relaţia cu Parlamentul. Integrarea într-un document unitar a priorităţilor naţionale, corelate
cu cele europene şi bugetare, este de natură să asigure o mai bună coordonare a activităţilor la
nivelul guvernului şi un grad crescut de transparenţă în actul de guvernare. Pentru operaţionalizarea
„Strategy Unit”, în trim. I/2016, a demarat implementarea unui proiect18 finanţat prin POCA, având
printre obiective creşterea capacităţii de programare strategică, dezvoltarea unui sistem de
management strategic integrat, care să măsoare impactul documentelor programatice în realizarea
obiectivelor strategice.
Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul a zece ministere19, prin intermediul unui
proiect20 finanţat în cadrul POCA, constituie un alt demers al SGG/CPM în direcţia îmbunătăţirii
procesului decizional, creşterii calităţii cheltuielilor publice şi întăririi capacităţii Centrului
Guvernului şi a instituţiilor în domeniul planificării strategice.
Asigurarea liberului acces la informaţii de interes public şi creşterea transparenţei
decizionale se află, de asemenea, în atenţia autorităţilor, MCPDC analizând oportunitatea revizuirii
cadrului legal incident în domeniu. Aprobarea fişei de proiect21 prin care această acţiune este pusă
în practică, precum şi semnarea contractului de finanţare sunt prevăzute în trim. II/2016. Ca
urmare, vor fi iniţiate dezbateri publice cu privire la oportunitatea modificării şi completării Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a HG nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi. În scopul practicării unei guvernări
participative şi deschise, cu respectarea aceloraşi standarde la toate palierele executivului, MCPDC
va monitoriza implementarea memorandumului Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării
informaţiilor de interes public. Măsura va contribui, între altele, la transparentizarea activităţii
instituţiilor, creşterea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public, îmbunătăţirea
proceselor de structurare a informaţiilor şi de comunicare a acestora în spaţiul public, uniformizarea
modului de aplicare a legislaţiei.
Totodată, o atenţie deosebită este acordată definitivării, la nivelul MDRAP, a Codului
administrativ, instrument juridic menit să confere predictibilitate, coerenţă şi stabilitate cadrului
legislativ. Un astfel de cod, ale cărui teze prealabile au fost aprobate de guvern în martie 201622, are
rolul de a sistematiza şi optimiza legislaţia din domeniu, prin eliminarea prevederilor legale
paralele, contradictorii, asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice,
instituţii, principii, concepte şi remedierea problemelor generate în practică de aplicarea actualelor
reglementări. De asemenea, MDRAP are în vedere elaborarea unei metodologii de evaluare a
impactului implementării sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia
publică23, acţiunea axându-se pe îmbunătăţirile aduse modului de funcţionare a autorităţilor şi
instituţiilor, respectiv de prestare a serviciilor publice, în urma utilizării managementului calităţii24.
În vederea redefinirii cadrului strategic, normativ şi instituţional în domeniul managementului
funcţiei publice şi al dezvoltării de competenţe specifice personalului din administraţie, au fost
definitivate şi retransmise MDRAP, în vederea însuşirii de către viceprim-ministru, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice precum şi pentru asigurarea parcurgerii circuitului de
avizare, proiectele de hotărâri ale guvernului pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea

18

Dezvoltarea capacităţii de programare strategică prin operaţionalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip
„Strategy Unit” (durată estimată: 27 luni; beneficiar: SGG, prin CPM)
19
MAI, MADR, MDRAP, MENCS, MECRMA, MMAP, MFP, MMFPSPV, MS şi MT (inclusiv instituţiile subordonate acestora)
20
Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort (durată de implementare: 2016-2019)
21
Mecanism coerent de acces la informaţii publice deschise prin standardizarea şi unificarea situaţiilor excepţionale de limitare a
dreptului de liber acces la informaţii de interes public (proiect POCA, implementat de MCPDC, în parteneriat cu SGG/CPM)
22
HG nr. 196/2016, MO nr. 237/31 martie 2016
23
Metodologia este prevăzută a fi finalizată în martie 2018, prin POCA 2014-2020, cererea de finanţare urmând a fi depusă în 2016.
24
Planul de acţiune pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în instituţiile şi autorităţile publice din România a
fost aprobat de CNCISCAP la 16 martie a.c.
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funcţiei publice 2016–2020 şi a Strategiei privind formarea profesională 2016–202025 şi planurile
de acţiuni aferente acestora. Strategiile au ca scop asigurarea unui management coerent şi
performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici, cu accent pe modernizarea proceselor de
recrutare, selecţie, promovare, evaluare a performanţelor profesionale individuale şi motivare în
sectorul public şi promovarea unei politici de management al funcţiei publice şi funcţionarilor
publici bazată pe profesionalism şi integritate.
În vederea asigurării concordanţei dintre prevederile Statutului funcţionarilor publici şi cele ale noii
viziuni asupra domeniului gestiunii resurselor umane din administraţie, urmează a fi finalizat, în
iulie 2016, proiectul Legii de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. Totodată, în vederea consolidării rolului consilierului de etică la nivelul
autorităţilor şi instituţiilor publice, se are în vedere, până la finele lunii decembrie 2016, revizuirea
şi definitivarea formei juridice a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
Pentru creşterea gradului de profesionalizare personalului din administraţia publică, ANFP are în
vedere evaluarea nevoilor şi cerinţelor de formare pentru autorităţile şi instituţiile publice din
administraţia centrală şi locală, precum şi organizarea de programe de perfecţionare profesională
destinate diverselor categorii de funcţii din administraţie şi altor persoane interesate. În acelaşi
context, pentru dezvoltarea competenţelor persoanelor care vor ocupa o funcţie publică
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, ANFP continuă organizarea programului de
formare specializată pentru ocuparea unei astfel de funcţii publice.
În scopul îmbunătăţirii utilizării resurselor umane din instituţiile publice, se urmăreşte
eficientizarea gestiunii funcţiei publice şi a funcţionarilor publici prin utilizarea Sistemului Integrat
de Evidenţă a Funcţiilor Publice şi a Funcţionarilor Publici. Acest sistem va asigura cunoaşterea în
timp real atât a situaţiei funcţionarilor publici din administraţia centrală şi locală, cât şi a situaţiei
autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la managementul resurselor umane. Pentru asigurarea
unei informări constante a autorităţilor şi instituţiilor publice, ANFP va continua monitorizarea
respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor
disciplinare.
Pentru modernizarea administraţiei publice şi creşterea performanţei acesteia, vor fi continuate acţiunile
în domeniul mai bunei reglementări. Astfel, este avută în vedere modificarea legislaţiei în scopul
instituirii mecanismului de control al calităţii reglementărilor. Este prevăzută, de asemenea,
creşterea capacităţii ministerelor de a elabora studii de impact (RIA26), măsură care contribuie la
îmbunătăţirea procesului decizional. Implementarea acesteia va fi făcută printr-un proiect POCA, în
cadrul căruia vor fi realizate analize de impact, cursuri de formare în domeniu, evenimente de
conştientizare a palierului decizional cu privire la importanţa studiilor de impact. În ce priveşte
reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, Planul integrat pentru simplificarea procedurilor
administrative aplicabile cetăţenilor a fost aprobat de către CNCISCAP în martie 2016. Urmează
să fie creat un mecanism pentru evaluarea periodică a impactului măsurilor de simplificare27 în
vederea ajustării planului în funcţie de evoluţiile constatate. Mecanismul-cadru de evaluare a
impactului va fi elaborat în prima parte a anului 2016, completarea sa cu aspecte legate de
definitivarea indicatorilor şi metodologiei de interpretare şi corelare a datelor urmând să se
realizeze prin intermediul unui proiect pentru care va fi depusă cererea de finanţare la AM POCA
în cursul acestui an.
În vederea asigurării dezvoltării teritoriale, în anul 2016 urmează să fie supuse aprobării
guvernului Strategia de Dezvoltare Teritorială a României şi Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării, documente programatice pe termen lung prin care sunt stabilite
obiective de dezvoltare, măsuri, acţiuni şi proiecte concrete la nivel teritorial. De asemenea, se are
25
Procesul de formare profesională a resurselor umane din administraţia publică va fi gestionat prin intermediul unei noi entităţi
publice cu competenţe specifice în domeniu - Institutul Naţional pentru Administraţie. Înfiinţarea acestuia este prevăzută ca
măsură/direcţie de acţiune în cadrul proiectului Strategiei privind formarea profesională 2016–2020
26
Regulatory Impact Analysis/ Assessment
27
Termenul estimat pentru finalizare este anul 2018
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în vedere elaborarea, până în octombrie 2016, a Politicii Publice privind Dezvoltarea Urbană.
Pentru revizuirea cadrului legal privind optimizarea reţelei de localităţi urbane şi locale, se
preconizează aprobarea, până în iunie 2016, a proiectului de lege privind revizuirea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor privind locuirea la nivel naţional, va continua implementarea
acţiunilor prevăzute în PNR 2015. Strategia Naţională a Locuirii urmează să fie definitivată de
MDRAP până la sfârşitul lunii iulie 2016, pe baza rezultatelor proiectului Coordonarea şi selecţia
eficientă şi transparentă a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de
la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020, finalizat în decembrie 2015. Proiectul Legii privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
a fost actualizat şi retransmis spre consultare, în februarie 2016, către principalele asociaţii şi
federaţii reprezentative la nivel naţional, iar proiectul noii Legi a locuinţei este în curs de elaborare.
În vederea îmbunătăţirii administrării fondurilor europene, pe parcursul anului 2015, MFE a
coordonat implementarea Planului de măsuri prioritare pentru întărirea capacităţii de absorbţie a
fondurilor structurale şi de coeziune 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii
2014-2020. Printre evoluţiile înregistrate în aplicarea planului se află asigurarea sumelor necesare
plăţii cererilor de rambursare depuse de beneficiari şi evitarea pierderii unor fonduri însemnate la
31 decembrie 2015, ca efect al dezangajării automate de către Comisie28, etapizarea a 80 de
proiecte de infrastructură - majoritatea pentru sectoarele mediu şi transport - în vederea finalizării
lor în perioada de programare 2014-2020, identificarea de proiecte retrospective pentru finanţarea
în cadrul programelor operaţionale 2007-2013, precum şi continuarea utilizării expertizei tehnice
internaţionale prin derularea proiectelor de asistenţă tehnică cu BM, BERD şi BEI.
Toate programele pentru implementarea FESI 2014-2020 în România, au fost aprobate de COM în
2014-2015: PO Capital Uman, PO Capacitate Administrativă, PO Competitivitate, PO Asistenţă
Tehnică, PO Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, PO
Regional, PO Infrastructură Mare şi PO pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. De asemenea, au fost
aprobate 12 programe operaţionale pentru Cooperare Teritorială Europeană.
În vederea asigurării coerenţei intervenţiilor, complementarităţii şi sinergiilor în toate fazele
implementării FESI, a fost dezvoltat un mecanism de coordonare a implementării Acordului de
Parteneriat (AP), organizat pe trei niveluri: (i) coordonare la nivel strategic, realizată prin
intermediul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP),
(ii) coordonare la nivel tematic, asigurată prin cinci subcomitete29 corespunzătoare celor cinci
provocări naţionale de dezvoltare din AP şi (iii) coordonare la nivel operaţional, asigurată prin
intermediul unor grupuri de lucru funcţionale30. Pe parcursul anului 2015, a fost constituit CCMAP
şi iniţiată organizarea subcomitetelor de coordonare tematice (Capital Uman şi Transport), iar
activitatea grupurilor de lucru funcţionale a fost orientată pe pregătirea procesului de implementare
a FESI.
Prin aprobarea HG nr. 398/201531 a fost stabilit cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a
FESI 2014-2020 şi creată baza pentru dezvoltarea sistemelor de management şi control pentru toate
programele, MFE coordonând procesul de desemnare a autorităţilor şi organismelor cu rol în
gestionarea FEDR, FSE, FC, FEPAM, IPA II şi ENI, activitatea instituţiilor desemnate fiind
concentrată asupra lansării şi implementării primelor apeluri de propuneri de proiecte aferente noii
perioade de programare.
Referitor la portofoliul de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, în cazul POIM,
acesta este anexat la program, iar pentru POAT, Comitetul de monitorizare a aprobat Planul de
Fiind alocate temporar sume din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de AM, în valoare de 10,55 mld.
lei
29
SCT Competitivitate şi Dezvoltare Rurală, SCT Capital Uman, SCT Infrastructură, SCT Resurse Naturale, SCT Capacitate
Administrativă
30
În cadrul acestor structuri parteneriale participă atât ministerele de linie responsabile de domeniile de politică publică relevante,
AM-urile, MFP, precum şi reprezentanţi ai partenerilor sociali reprezentativi, în funcţie de tematică
31
HG pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru
asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
28
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proiecte pentru 2015 şi 2016. La nivelul POR, au fost prioritizate drumurile judeţene care vor fi
propuse spre finanţare şi au fost finalizate planurile de mobilitate urbană pentru oraşele poli de
creştere şi municipiul Bucureşti în vederea fundamentării intervenţiilor. Pentru celelalte programe,
planurile de proiecte sunt stabilite de către fiecare AM, în conformitate cu strategiile sectoriale,
fiind corelate cu calendarul lansărilor. În ceea ce priveşte lansarea cererilor de proiecte pentru
perioada de programare 2014-2020, în anul 2015 au fost lansate 15 apeluri de proiecte pentru: POC
(8 apeluri), POCA (2 apeluri), POAT (1 apel cu depunere continuă), Programul Interreg V-A
România-Bulgaria 2014-2020 (2 apeluri) şi Programul IPA II de Cooperare Transfrontalieră
România-Republica Serbia 2014-2020 (2 apeluri).
În vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale au fost prevăzute o serie de
măsuri, precum monitorizarea îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, simplificarea ghidurilor
pentru beneficiari, a procedurilor de implementare a proiectelor şi standardizarea documentelor
necesare prin implicarea tuturor instituţiilor relevante, finalizarea procesului de acreditare pentru
autorităţile implicate în sistemul de gestionare al FESI ce vizează îndeplinirea condiţionalităţilor
ex-ante pentru atragerea fondurilor europene în actuala perioadă de programare, asigurarea unei
transparenţe totale a implementării programelor şi proiectelor europene, sprijinirea beneficiarilor de
proiecte şi accelerarea implementării programelor operaţionale finanţate din FESI 2014-2020.
În scopul îmbunătăţirii soluţiilor de e-guvernare, MCSI îşi propune iniţierea proiectelor din
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), prin demararea
primei etape a proiectului pentru stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare
(proiect multianual 2016–2019). Scopul proiectului este de creare a cadrului orizontal de dezvoltare
al e-guvernării şi a capacităţii administrative şi legislative pentru definirea standardelor comune şi
promovarea accesului deschis al cetăţenilor şi mediului de afaceri la servicii electronice de calitate.
De asemenea, până la jumătatea anului 2016, va fi finalizată implementarea proiectului privind
Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achiziţii Publice (SICAP).
În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, MCSI continuă realizarea
cadrului naţional de interoperabilitate pentru eficientizarea activităţilor publice, în sensul oferirii
de servicii digitale cetăţenilor. Din punct de vedere funcţional, cadrul naţional de interoperabilitate
are în vedere implementarea autentificării unice în cadrul sistemelor administraţiei publice,
accesarea unificată a serviciilor publice electronice, definirea bazelor de date primare şi a modului
de interconectare a acestora, definirea mecanismelor de colaborare între sistemele administraţiei
publice.
Referitor la realizarea sistemului naţional de securitate cibernetică (SNSC), MCSI a elaborat un
nou proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României, aflat pe pagina de internet a
instituţiei pentru consultare publică, adoptarea acesteia şi definirea arhitecturii şi cerinţelor SNSC,
precum şi elaborarea documentelor operaţionale fiind prevăzute până la sfârşitul anului 2016.
Totodată, va fi continuată dezvoltarea capacităţii operaţionale a CERT-RO (Centrul Naţional de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică), pentru a monitoriza şi implementa principiile
furnizate de COM prin legislaţia pentru securitate cibernetică, precum şi pentru a elabora
amendamente de îmbunătăţire a expertizei tehnice. Principalele activităţi derulate de CERT-RO, cu
impact direct în asigurarea securităţii reţelelor şi a sistemelor informatice, sunt: (i) dezvoltarea
proiectului pilot pentru o nouă versiune de Sistem de Alertă Timpurie, (ii) finalizarea proiectului
Advanced Cyber Defence Centre derulat prin Programul Cadru 7 şi cofinanţat din fonduri europene,
(iii) inaugurarea proiectului-pilot al Centrului de Inovare în Securitate Cibernetică.
În vederea continuării reformei sistemului de achiziţii publice, instituţiile responsabile se vor
concentra asupra implementării măsurilor32 cuprinse în Strategia naţională în domeniul achiziţiilor
publice, aprobată prin HG nr. 901/2015. Pentru a asigura coerenţa şi consecvenţa interpretărilor
legislaţiei între instituţiile cu atribuţii specifice în domeniul achiziţiilor publice33, este în vigoare,
32
Conform Deciziei Prim-ministrului nr. 236/2015, Comitetul Interministerial pentru Achiziţii Publice (coordonat de MFP) prezintă,
la solicitarea prim-ministrului, rapoarte de progres cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în
domeniul achiziţiilor publice, precum şi informări periodice
33
ANAP, MFE, MFP, CNSC, CCR, AA şi MDRAP, MADR (în curs de aderare)
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din data de 9 noiembrie 2015, Protocolul de colaborare în cadrul mecanismului de coordonare
inter-instituţională.
Pachetul legislativ pentru transpunerea în legislaţia naţională a noilor directive europene34 în
materie a fost aprobat de Senat la 9 februarie 2016 şi se află în dezbatere la nivelul comisiilor din
Camera Deputaţilor.
În ce priveşte asigurarea unei dimensiuni strategice a politicii de achiziţii publice, sunt avute în
vedere adoptarea de metodologii/proceduri clare, coerente şi vizibile pentru formularea şi
promovarea acestei politici, precum şi dezvoltarea unor indicatori cheie care să permită
monitorizarea şi evaluarea modului de funcţionare a sistemului de achiziţii publice, inclusiv
ponderea achiziţiilor verzi, eficienţa energetică, inovarea şi achiziţiile durabile. Se urmăreşte, de
asemenea, creşterea capacităţii administrative a autorităţilor contractante prin: elaborarea, de
către ANAP, a unor a ghiduri şi documentaţii de atribuire standard; profesionalizarea persoanelor
responsabile cu derularea achiziţiilor publice; dezvoltarea de unităţi de achiziţii publice centralizate
pentru administraţia centrală şi încurajarea consorţiilor de autorităţi contractante la nivelul
administraţiei locale; îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor
electronice.
În scopul prevenirii corupţiei în domeniul achiziţiilor publice, este preconizată punerea în aplicare,
până în decembrie 2016, a următoarelor măsuri: (i) reformarea sistemului de control ex-ante,
respectiv extinderea controlului ex-ante al ANAP, efectuat pe bază de eşantion, la întreaga
documentaţie de atribuire, inclusiv clauzele contractuale obligatorii şi specificaţiile tehnice; (ii)
îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de prevenire a conflictelor de interese la toate procedurile
de achiziţii (sistemul PREVENT)35; (iii) asigurarea de ghiduri pentru autorităţile contractante
privind identificarea şi prevenirea conflictelor de interese pentru a limita efectul asupra pieţei36.
În vederea reducerii şi prevenirii fenomenului corupţiei la toate nivelurile administraţiei,
printre priorităţile MJ din acest an se regăseşte elaborarea, respectiv aprobarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016–2020. Asigurarea stabilităţii legislative şi instituţionale în
materia luptei împotriva corupţiei reprezintă una dintre premisele esenţiale ale noii SNA.
Documentul propune, între altele, consolidarea bunelor practici deja consacrate, cum ar fi
implementarea planurilor sectoriale de integritate, mecanismul de autoevaluare semestrială privind
măsurile preventive anticorupţie, misiunile de evaluare tematică de tipul peer review etc.

Directivele 2014/23/UE (concesiuni), 2014/24/UE (achiziţii clasice), 2014/25/UE (achiziţii în sectoarele de utilităţi)
Operaţionalizarea mecanismului de control ex-ante (sistemul PREVENT) va fi preluată ca obiectiv esenţial în SNA 2016-2020
36
Definirea conceptului de funcţie sensibilă, abordarea pe care trebuie să o urmeze persoanele în funcţii sensibile, managementul
riscului
34
35
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3.3. Mediul de afaceri şi competitivitate
Direcţii de acţiune:
 crearea unui mediu favorabil investiţiilor publice şi private
 diversificarea surselor de finanţare pentru IMM-uri
 dezvoltarea sectoarelor cu potenţial de creştere economică
 îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor publice
3.3.1. Crearea unui mediu favorabil investiţiilor publice şi private
Guvernul României este angajat într-un amplu proces de debirocratizare şi simplificare a
procedurilor administrative, în vederea creării unui mediu favorabil investiţiilor publice şi private.
Pentru reducerea decalajului de competitivitate faţă de statele membre UE, guvernul şi-a asumat,
până în 2020, simplificarea/optimizarea procedurilor care susţin IMM-urile/întreprinderile pe tot
ciclul de viaţă37. A fost lansat, în februarie a.c., un proces de consultare prin intermediul paginii de
internet www.maisimplu.gov.ro cu privire la cele mai birocratice proceduri administrative38.
În vederea optimizării procedurilor administrative, sunt finanţate prin FESI 2014-2020 investiţii
pentru dezvoltarea unei noi generaţii de ghişee unice electronice interoperabile de tipul Open
data. Continuă cu finanţare din FSE dezvoltarea de proceduri electronice pentru simplificarea unor
proceduri orizontale, trans-sectoriale pentru mediul de afaceri (pe modelul ghişeului unic), în
vederea instituirii unui mecanism coordonat de obţinere şi plată online a unor documente. Pentru
adaptarea la noile capabilităţi solicitate de COM şi îmbunătăţirea funcţionalităţilor Punctului de
Contact Unic se urmăreşte soluţionarea aspectelor menţionate în Raportului Master Clean şi ultimul
raport de evaluare al PCUe ale COM.
În ceea ce priveşte simplificarea procedurilor de obţinere a autorizaţiei de construire pentru
susţinerea investiţiilor publice şi private în sectoare cu potenţial de creştere economică, MDRAP
are în vedere dezvoltarea sistemelor deja implementate prin proiectele Observatorul Teritorial şi
PICSUERD, cu ajutorul cărora, ulterior colectării datelor spaţiale şi validării acestora, se vor
dezvolta, gradual, la nivel naţional, sistemele de e-Guvernare în domeniul Urbanismului şi
Autorizării Construcţiilor, se vor standardiza seturile de date aferente documentaţiilor de
Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, va fi elaborat proiectul codului amenajării teritoriului,
urbanismului şi construcţiilor şi va fi creată o aplicaţie prin care să fie accesată legislaţia,
reglementările tehnice, fluxurile de avizare şi autorizare.
Cu finanţare din FEDR 2014-2020 şi fonduri proprii, ANCPI va continua procesul de îmbunătăţire
a activităţii cadastrale, prin care se urmăreşte finalizarea procesului de înregistrare sistematică a
imobilelor39 şi dezvoltarea Sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. Pentru accelerarea
procedurilor de înregistrare sistematică a imobilelor, până în trim. IV/2016 urmează să fie aprobate
trei acte normative prin care se vor institui criterii unice de prioritizare a UAT-urilor finanţate prin
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) în concordanţă cu cele de finanţare
prin POR 2014-2020, se va asigura cofinanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de
UAT-uri din bugetele proprii şi va fi definită structura, organizarea şi funcţionarea registrului
electronic naţional al nomenclaturilor stradale, iar proiectul Legii Sistemului Integrat de Cadastru şi
Carte Funciară va fi supus adoptării Parlamentului în trim. IV/2016.
A fost creată interfaţa unică pentru integrarea în platforma de interoperabilitate a sistemului e-Terra
340 referitoare la înregistrarea geospaţială a parcelelor cadastrale şi se implementează acţiunile
Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020. Datele de referinţă utilizate în Anexa 1 se referă la raportul Doing Business
2014. Conform Doing Business 2016, România şi-a îmbunătăţit semnificativ poziţia faţă de raportul Doing Business 2014 (locul
73), ajungând pe locul 34, în special la plata taxelor şi impozitelor, înregistrarea proprietăţilor şi a întreprinderilor
38
Printre procedurile care ar putea fi simplificate, deja identificate, se numără: demersurile pentru înfiinţarea unei firme, obţinerea
cazierului judiciar etc.
39
3130 de UAT-uri, din care 793 în mediul rural vor fi finanţate prin POR până în 2023
40
Platforma asigură alinierea la standarde şi magistrala de servicii web pentru interacţiuni automatizate cu alte instituţii, necesare
asigurării capacităţii de procesare şi valorificare a informaţiilor geo-spaţiale specializate (GIS). Sunt în faza de testare calitatea
datelor şi migrarea acestora în sistem, precum şi funcţionalităţi ale sistemului E-Terra 3 implementate şi serviciile de interacţiune
online pentru utilizatori. E-Terra 3 este parte componentă a www.geoportal.ancpi.ro
37
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prevăzute în Planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru
informaţii spaţiale în România, care permite încărcarea informaţiilor geospaţiale în sistem, aprobat
prin HG nr.38/2016.
Referitor la structura de broadband slab dezvoltată în zona rurală, MCSI va iniţia proiectul de lege
privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice pentru transpunerea
Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii
electronice de mare viteză. Prin acest act normativ se urmăreşte asigurarea accesului la
infrastructura fizică existentă a operatorilor de reţea, transparenţa în ceea ce priveşte infrastructura
fizică (accesul la informaţii minime despre această infrastructură), coordonarea lucrărilor de
construcţii civile, transparenţa în cazul lucrărilor de construcţii civile planificate, procedura de
acordare a autorizaţiilor de construire şi accesul la infrastructura fizică interioară.
În ceea ce priveşte insolvenţa întreprinderilor, din 16 iulie 2015 se aplică noile prevederi
referitoare la îmbunătăţirea şi simplificarea procedurilor privind dizolvarea, lichidarea şi radierea
din registrul comerţului (stipulate de Legea nr.152/2015)41. În 2015 numărul deschiderilor privind
procedurile de insolvenţă înregistrate în registrul buletinului procedurilor de insolvenţă a scăzut
semnificativ, respectiv cu 50% faţă de anul precedent42 şi s-a realizat interconectarea cu registrele
de insolvenţă din şapte state membre UE.
Referitor la înregistrarea întreprinderilor, a fost adoptată Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului, au fost realizate
servicii specifice profesioniştilor prin intermediul info-chioşcurilor. ONRC va continua dezvoltarea
serviciilor on-line oferite publicului, prin care va fi introdus un nou mecanism pentru optimizarea
procedurilor şi va creşte accesul întreprinderilor din România la informaţii despre întreprinderile
partenere de afaceri din state membre UE.
Pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor se are în vedere eliminarea, până în decembrie
2017, a barierelor anticoncurenţiale identificate în legislaţia naţională în domenii-cheie pentru
creştere economică: procesarea produselor agro-alimentare, transport marfă (rutier şi naval),
construcţii (materiale de construcţii şi proiectarea pe baze concurenţiale a licitaţiilor aferente
lucrărilor de construcţii civile)43.
Pentru creşterea gradului de încredere a consumatorilor şi a comercianţilor cu amănuntul în
tranzacţiile online pe piaţa naţională, MCSI are în vedere implementarea unui proiect care are ca
scop îmbunătăţirea normelor, procedurilor şi mecanismelor necesare pentru continuarea dezvoltării
comerţului electronic. Proiectul vizează: (i) stimularea dezvoltării eficiente şi sigure a sistemului
de comerţ electronic, pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin îmbunătăţirea capacităţii
administrative a ministerelor de resort responsabile cu coordonarea şi îndeplinirea liniilor strategice
de dezvoltare a comerţului electronic menţionate în SNADR; (ii) creşterea calităţii reglementărilor
în domeniul comerţului electronic, prin realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ; (iii)
îmbunătăţirea mecanismelor de coordonare a MCSI în vederea implementării eficiente şi eficace a
liniilor de acţiune prevăzute de SNADR în domeniul comerţului electronic.
3.3.2. Diversificarea surselor de finanţare pentru IMM-uri
Continuă implementarea schemelor financiare, prin care se urmăreşte creşterea accesului IMMPentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului. Între acestea se numără
transferarea competenţei de prelungire a perioadei de lichidare de la tribunal la ONRC, cu impact în degrevarea activităţilor
instanţelor de judecată şi reducerea timpului de aşteptare a întreprinderilor în soluţionarea cazurilor, reducerea termenelor de numire
a lichidatorului, simplificarea formalităţilor de radiere prin efectuarea publicităţii pe portalul ONRC
42
În perioada 1 iulie 2014 – 15 martie 2016, conform BPI, sunt în derulare 4469 de proceduri de faliment (procedura generală şi
procedura simplificată). Dintre acestea, numai 0,002% (8 proceduri) au fost soluţionate într-o perioadă cuprinsă între 1 an şi 6 luni şi
1 an şi 9 luni. Mai sunt în derulare 10.022 de proceduri de faliment (procedura generală şi procedura simplificată), din care numai
0,022% reprezentau proceduri cu durata de soluţionare cuprinsă între 1 şi 6 luni şi 1 an si 9 luni. În ambele situaţii, durata de
soluţionare ajunge la maximum 1 an şi 9 luni
43
În cadrul proiectului derulat, în perioada 2014-2015, de către CC, în colaborare cu CPM, MFP şi OCDE - Analiza impactului
reglementărilor în vigoare în trei sectoare cheie ale economiei româneşti asupra unui mediu concurenţial - au fost analizate 895 de
reglementări, fiind identificate 81 potenţiale restricţii asupra mediului concurenţial în sectorul construcţiilor, 85 potenţiale restricţii
asupra mediului concurenţial în sectorul transportului de marfă şi 45 potenţiale restricţii asupra mediului concurenţial în sectorul
procesării agro-alimentare
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urilor la credite44, cu alocări de la bugetul de stat, din surse atrase şi din FEDR 2007-2013, de care
au beneficiat 7.725 de IMM-uri45.
În 2016, MECRMA implementează două scheme naţionale46 de succes, cu componente de creditare
ale proiectelor de investiţii, pentru susţinerea start-up-urilor înfiinţate de tineri antreprenori.
Cu alocări din FEDR 2014-2020, vor deveni operaţionale două noi instrumente financiare destinate
susţinerii investiţiilor IMM-urilor, unul privind acordarea de grant-uri pentru 975 microîntreprinderi din mediul urban, iar celălalt derulat în cadrul Programului Operaţional Iniţiativa
pentru IMM (POIIMM), prin care 2.500 de IMM vor avea acces la garanţii.
Vor continua acţiunile pentru stimularea creării şi dezvoltării capacităţii suplimentare de investiţii
pentru capitalul privat (capital de tip mezanin; capital de risc pentru creştere), ca urmare a
adoptării Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – „business angels”.
Pentru a creşte accesibilitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, la sursele de finanţare, se
va asigura un cadru integrat şi simplificat pentru obţinerea de informaţii comprehensive şi
accesibile privind posibilităţile de finanţare din FESI şi alte fonduri, precum şi consiliere în acest
sens, prin mecanismul de “ghişeu unic” pentru IMM-uri.
3.3.3. Dezvoltarea sectoarelor cu potenţial de creştere economică
Pentru revitalizarea, consolidarea şi diversificarea bazei industriale, continuă implementarea
proiectelor de investiţii finanţate din FEDR 2007-2013, fiind finanţate 145 structuri de susţinere a
afacerilor (din care 24 de clustere şi şase poli de competitivitate) şi 4.324 de proiecte propuse de
întreprinderi (din care 4.143 IMM-uri) şi create 30.692 de noi locuri de muncă. Prin programele
naţionale derulate de MFP au fost finalizate 31 de proiecte de investiţii ale întreprinderilor mari în
valoare totală de 857,75 mil. euro.
Pentru dezvoltarea unor pieţe de produse şi servicii mai competitive sunt finanţate proiecte
orientate către dezvoltarea celor 10 sectoare economice competitive47. Se va elabora Planul de
Dezvoltare Economică pe termen mediu şi lung al României în vederea implementării Strategiei
Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) şi urmează să devină operaţional din trim.
II/2016 Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC)48. Obiectivul urmărit de CIC este
acela de a monitoriza şi de a evalua implementarea SNC şi de a formula orientări strategice pentru
îmbunătăţirea politicilor sectoriale în vederea creşterii competitivităţii sectoarelor industriale.
Cu finanţare de la bugetul de stat va continua schema de ajutor de stat pentru stimularea
investiţiilor cu impact major în economie, fiind în implementare nouă proiecte pentru care valoarea
ajutorului de stat se ridică la 98,53 mil. euro. În plus, din 2016, pentru achiziţionarea
echipamentelor de înaltă tehnologie, aplicarea scutirii impozitului pe profitul reinvestit 49 a fost
extinsă şi pentru producţia/achiziţia de calculatoare electronice şi echipamente periferice, programe
informatice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare.
În vederea creşterii productivităţii muncii şi a competitivităţii întreprinderilor/exploataţiilor
agricole în prelucrarea şi marketingul produselor agro-alimentare continuă din FEADR 20142020 susţinerea investiţiilor pentru dezvoltarea fermelor/ exploataţiilor agricole şi a diversificării
lanţului agro-alimentar integrat. Sunt în implementare 225 de proiecte de investiţii pentru creşterea
competitivităţii exploataţiilor agricole/pomicole şi procesarea/ marketingul produselor agricole50,
44

Programul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; instrumentul pentru susţinerea accesului IMM-urilor la credite cu
dobândă subvenţionată şi preluarea riscului de creditare (JEREMIE) şi Programul româno-elveţian pentru IMM-uri
45
Numărul IMM-urilor beneficiare a fost mai mare cu 6.558 decât cel înregistrat în 2015
46
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (SRL-D) şi
programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START
47
Sectoarele competitive identificate în SNC sunt: turism şi eco-turism; textile şi pielărie; lemn şi mobilă; industrii creative;
industria auto şi componente; TIC; procesarea băuturilor şi alimentelor; sănătate şi produse farmaceutice; energie şi management de
mediu; bio-economie
48
În şedinţa de guvern din data de 30 martie a.c. a fost aprobată HG pentru înfiinţarea CIC
49
Până în iulie 2015, 2.403 contribuabili au depus formularul nr. 101 Declaraţia privind impozitul pe profit (rândul 45.2.1. Impozit
pe profit scutit). În anul 2014, aceştia au declarat suma de 184,885 mil. lei
50
PNDR – Submăsurile: 4.1 Investiţii în exploataţii agricole, 4.1a Investiţii în exploataţii pomicole şi 4.2 Sprijin pentru investiţii în
procesarea/ marketingul produselor agricole
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în valoare totală de 71,90 mil. euro (sunt incluse şi proiectele transferate din perioada anterioară de
programare în noul program în vederea finalizării). În vederea susţinerii acestor investiţii cu
sprijinul FEI va deveni operaţional un fond de creditare cu alocarea unor resurse din FEADR
2014-2020.
Pentru asigurarea unei mai bune integrări a exploataţiilor agricole şi întreprinderilor din zonele
rurale în cadrul comunităţilor locale continuă susţinerea proiectelor integrate iniţiate de GAL51
pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală (SDL). Sunt în implementare 171 de proiecte
pentru elaborarea de SDL-uri (aplicabile în perioada 2014-2020), în valoare publică de 2,3 mil.
euro şi 2.297 de proiecte în valoare totală de 40,15 mil. euro pentru realizarea acţiunilor prevăzute
în SDL-urile aprobate în perioada 2007-2013 (proiecte din programul 2007-2013 nefinalizate care
au fost transferate în noul program de dezvoltare rurală în vederea finalizării). Pentru
diversificarea activităţilor agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei
rurale urmează să fie finanţată dezvoltarea de proiecte-pilot şi de noi produse, practici şi
tehnologii52 propuse de grupurile operaţionale53.
În vederea creşterii viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură, prin
FEADR 2014-2020 este susţinută înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol, inclusiv
măsura corespondentă destinată subprogramului pomicol. În plus, guvernul susţine propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, care urmează să fie adoptată în iunie 2016.
Propunerea legislativă urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor primite de la bugetul de stat sau
din FEADR 2014-2020 pentru stimularea asocierii.
Pentru asigurarea viabilităţii economice a fermelor, exploataţiilor agricole şi forestiere sunt
susţinute, prin FEADR 2014-2020, investiţiile în modernizarea infrastructurii existente de irigaţii,
care vor conduce la funcţionarea sistemelor la parametrii calitativi superiori, asigurând astfel şi
utilizarea eficientă a resurselor de apă şi reducerea impactului negativ pe care îl au schimbările
climatice asupra competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier. În urma apelului de proiecte din
2015 au fost depuse 86 de proiecte în valoare publică de 87,11 mil. euro. Până la sfârşitul lunii
februarie 2016 nu s-a organizat etapa de selecţie şi, implicit nu au fost selectate/contractate proiecte
aferente sesiunii 2015. Prin procedura de tranziţie, au fost transferate din programul 2007-2013 în
programul 2014-2020 în vederea finalizării, 70 de proiecte în valoare totală de 13,99 mil. euro.
În vederea susţinerii industriilor culturale şi creative54, un alt sector important al economiei
naţionale prevăzut de SNC, se are în vedere finalizarea, în 2016, a Strategiei sectoriale în domeniul
culturii şi patrimoniului cultural 2016-2020, precum şi a Cărţii albe a sectoarelor culturale si
creative şi a Codului patrimoniului naţional, iar începând cu mai 2016, se implementează
Programul CULTIN prin care vor fi susţinute financiar 25 proiecte din acest domeniu.
Pentru crearea masei critice de IMM-uri active şi antrenarea lor în economiile locale/regionale,
inclusiv în zonele rurale, este susţinută dezvoltarea serviciilor suport pentru stimularea
antreprenoriatului şi a creativităţii în rândul IMM-urilor. În vederea creşterii performanţelor
manageriale ale fermierilor, micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural, precum
şi pentru aplicarea practicilor de producţie competitive la nivelul grupurilor de producători vor fi
finanţate prin FEADR 2014-2020 investiţiile în dezvoltarea serviciilor de consiliere agricolă.
Pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi internaţionalizarea IMM-urilor continuă
implementarea Programului România HUB şi se va implementa Programul Servicii integrate de
export pentru IMM-urile româneşti.
51
Grupurile de acţiune locală (GAL) sunt parteneriate active public-private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat
şi societăţii civile, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa,
teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului
52
Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de proiecte-pilot, noi
produse, sub-măsura 16.2 Sprijin pentru proiectele pilot, precum şi pentru dezvoltarea de produse, practici, procese şi tehnologii noi
53
Grupurile operaţionale sunt constituite din: un partener din sectorul agro-alimentar/silvic, un partener din domeniul CDI, precum
şi din alţi parteneri relevanţi (întreprinderi private, ONG-uri)
54
Industriile creative contribuie cu 9 mld. euro (aproape 6%) la PIB şi peste 140.000 locuri de muncă, potrivit unor estimări din
2015 ale Asociaţiei de profil Oricum
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O atenţie deosebită va fi acordată domeniilor transporturilor şi energiei în vederea creşterii
competitivităţii întreprinderilor şi a atractivităţii pentru investitorii străini.
În domeniul transporturilor se are în vedere asigurarea premiselor necesare creşterii absorbţiei
fondurilor europene disponibile şi dezvoltării infrastructurii într-o manieră eficientă şi sustenabilă,
care să conducă la îmbunătăţirea accesibilităţii şi conectivităţii. Principalele măsuri se referă la:
adoptarea Master Planului General de Transport, document care asigură planificarea strategică pe
termen lung (până în 2030) pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă şi armonizată cu obiectivele
strategice transeuropene ale infrastructurii de transport din România şi, implicit, utilizarea eficientă
a resurselor financiare disponibile; optimizarea structurii organizatorice a MT pentru gestionarea
fondurilor europene şi a proiectelor majore de infrastructură, prin înfiinţarea şi operaţionalizarea
unei structuri care să asigure un management adecvat şi eficient în evaluarea, selecţia şi
monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport55; crearea premiselor pentru
accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană56, prin
simplificarea unor aspecte legislative privind circuitul agricol/forestier, autorizaţiile de construire,
regimul contabil al avansurilor, relocări de utilităţi etc., cu impact direct asupra reducerii
termenelor de implementare a proiectelor de dezvoltare a reţelei de transport din România (reţeaua
TEN-T Core şi reţeaua TEN-T Comprehensive).
Pentru integrarea sistemului feroviar naţional în spaţiul feroviar unic european, până la jumătatea
anului 2016, se estimează adoptarea unui proiect de lege57 care urmăreşte, printre altele,
deschiderea pentru concurenţă a serviciilor de transport de călători şi creşterea competitivităţii pe
piaţă a acestor servicii, având ca principale efecte reducerea costurilor totale privind transporturile,
creşterea progresivă a gradului de acoperire a costurilor companiilor feroviare pe baza veniturilor
proprii obţinute din activitatea comercială şi îmbunătăţirea gestionării infrastructurii feroviare.
În ceea ce priveşte stimularea mobilităţii la nivel regional58 având ca scop, printre altele, reducerea
costurilor de transport de mărfuri şi călători şi promovarea accesului pe pieţele regionale, în 2016
vor fi susţinute financiar, prin FEDR 2014-2020, investiţiile pentru modernizarea sau reabilitarea
reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T,
pentru construcţia/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean aflate pe traseul
drumului judeţean respectiv, precum şi investiţiile destinate siguranţei rutiere.
În domeniul energiei se va finaliza Strategia energetică a României 2016-2030, cu perspectiva
anului 2050 şi se va iniţia procesul de adoptare a acesteia prin consens politic, ceea ce vor constitui,
de asemenea, factori de stimulare a investitorilor. Acest document trebuie să corespundă
necesităţilor principalilor actori implicaţi, în mod direct şi indirect, în sectorul energetic pentru ca
România să facă faţă cerinţelor pieţei interne a UE, evitându-se vulnerabilitatea la o criză a
energiei.
Noua strategie energetică va urmări îndeplinirea obiectivelor de politică energetică şi de mediu ale
UE, obiective asumate şi de România, cu luarea în considerare a următoarelor deziderate naţionale:
securitatea aprovizionării cu energie şi asigurarea dezvoltării economico-sociale, în contextul unei
viitoare cereri de energie în creştere; protecţia mediului prin limitarea efectelor schimbărilor
climatice; asigurarea competitivităţii economice prin menţinerea unui preţ suportabil la
consumatorii finali.
Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie
atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ economic şi suportabil pentru consumatori.
În cadrul procesului de elaborare a strategiei, la 15 februarie 2016, s-a finalizat procesul de actualizare
55
Conform OUG nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
şi HG nr. 103/2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea MT
56
OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
57
Proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european transpune în legislaţia
naţională prevederile Directivei 2012/34/UE privind instituirea spaţiului feroviar unic european
58
La 15 martie 2016, MDRAP (în calitate de AM POR 2014-2020) a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiţii 6.1 –
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale
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şi restructurare a documentului privind strategia energetică, iniţiat în anul 2014. În acest sens,
documentele privind Analiza stadiului actual şi Angajamentele internaţionale ale României în sectorul
energetic au fost publicate pe pagina de internet a ME, în data de 26 februarie 2016. Elaborarea noii
strategii energetice a României continuă cu etapa de analiză calitativă, desfăşurată prin organizarea
unor sesiuni de lucru specializate, în intervalul 9 martie - 15 aprilie 2016. Se află, de asemenea, în lucru
Caietul de sarcini care va sta la baza unei achiziţii publice de servicii de consultanţă pentru modelarea şi
analiza cantitativă necesară elaborării Strategiei energetice.
Va continua interconectarea sistemelor naţionale de transport energie electrică şi gaze naturale cu
Republica Moldova şi cu celelalte state vecine şi va fi promovată în mod susţinut concretizarea
proiectelor de interes comun (de exemplu, proiectul de gazoduct BRUA/Bulgaria - România Ungaria - Austria).
În vederea creşterii concurenţei în sectorul energetic, va fi aplicat, în continuare, programul de
renunţare la preturi reglementate, atât pentru sectorul energiei electrice, cât şi cel al gazelor
naturale. Consumatorii non-casnici nu mai beneficiază de preţuri reglementate. Pentru consumatorii
casnici de energie electrică, calendarul de renunţare la preţuri reglementate se finalizează în 31
decembrie 2017. Începând cu 1 ianuarie 2016 procentul de energie electrică achiziţionată din piaţa
concurenţială pentru clienţii casnici este de 60%. Pentru consumatorii casnici de gaze naturale, în
conformitate cu prevederile HG nr. 488/201559, procesul de renunţare la preţuri reglementate se
încheie în 2021. La sfârşitul anului 2015, ponderea consumului clienţilor finali eligibili în total
consum clienţi finali de gaze naturale reprezenta 67%.
3.3.4. Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor publice
Îmbunătăţirea guvernanţei corporative este o prioritate pentru guvern. De aceea, eforturile sunt
concentrate către adoptarea prin lege a amendamentelor la OUG nr. 109/201160 privind guvernanţa
corporativă în actuala sesiune legislativă.
Până în luna noiembrie 2016 vor fi operaţionale liniile directoare strategice şi tehnice în domeniul
guvernanţei corporative, inclusiv a documentelor şi instrumentelor cadru pentru facilitarea aplicării
unitare a cadrului normativ în domeniu, precum şi mecanismul de monitorizare a implementării
guvernanţei corporative şi a performanţelor ÎP, aplicabil într-o fază pilot la trei ÎP. Acestea vor fi
implementate în baza Acordului de Grant cu BM, în valoare totală de 488 de mii de USD.
Au fost analizate 114 ÎP la care nu s-a introdus managementul privat. Este în derulare procedura de
selecţie a managementului privat pentru 5 ÎP61 din subordinea MECRMA. În ceea ce priveşte
domeniul energie, la 27 noiembrie 2015, ME a semnat acordul cadru de asistenţă pentru recrutare
de personal în vederea selectării şi plasării administratorilor pentru nouă ÎP la care ME deţine
calitatea de autoritate publică tutelară62. La 9 martie 2016, au fost semnate contractele de prestări
servicii de asistenţă pentru recrutare de personal în vederea selectării şi plasării administratorilor la
trei ÎP63, din cele nouă ÎP selectate.
Pentru întărirea disciplinei financiare la nivelul ÎP, în iunie 2015, a fost emis OMFP nr. 666/2015
privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare
financiară (IFRS) de către unele entităţi cu capital de stat. Începând, cu exerciţiul financiar 2016,

59
Privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie
termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în
centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2021
60
Amendamentele la OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă au fost aprobate de guvern în luna ianuarie 2016 şi
transmise la Parlament. Acestea au fost dezbătute în cadrul Comisiei Juridice şi al Comisiei de politică economică din Camera
Deputaţilor
61
Plafar SA - 3 membri pentru Consiliul de Administraţie, SN Sare SA - 3 membri pentru Consiliul de Administraţie, CupruMin - 5
membri pentru Consiliul de Administraţie, SNAM SA - 5 membri pentru Consiliul de Administraţie, CNTEE Transelectrica - 2
membri în Consiliul de Supraveghere
62
ME este autoritate tutelară pentru următoarele ÎP: Complexul Energetic Oltenia SA, Complexul Energetic Hunedoara SA, OIL
Terminal Constanța SA, Electrocentrale București SA, Electrocentrale Grup București SA-după finalizarea fuziunii prin absorbția
Electrocentrale Titan SA, Electrocentrale Constanța SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Compania
Națională a Uraniului SA și SPEEH Hidroelectrica SA-după ieșirea din insolvență)
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Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA, Complexul Energetic Oltenia SA şi OIL Terminal Constanţa SA
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17 ÎP64 au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS şi
de a le publica pe paginile lor de internet.
A fost adoptată OG nr.11/201665 prin care au fost introduse noi prevederi şi clarificări privind
termenele de depunere a situaţiilor financiar contabile şi de aprobare sau rectificare a bugetelor
anuale de venituri şi cheltuieli ale ÎP. MT are în vedere identificarea activităţilor generatoare de
pierderi şi introducerea managementului performanţei în ÎP aflate în autoritatea sau coordonarea
sa, prin: elaborarea, până în iulie 2016, a metodologiei-cadru pentru introducerea şi implementarea
unor metode de management moderne bazate pe Centre de Profit şi Cost; dezvoltarea, până în
septembrie 2016, a unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă economică pentru
fiecare companie, indicatori care urmează a fi monitorizaţi pentru a identifica (diagnostica)
preventiv riscurile de pierdere operaţională.
Pentru asigurarea integrităţii şi transparenţei, va continua consolidarea capacităţii autorităţilor
tutelare în aplicarea principiilor guvernanţei corporative. Astfel, la nivelul MECRMA se are în
vedere eficientizarea gestionării participaţiilor deţinute de stat prin reorganizarea
MERCMA/DPAPS şi a AAAS, în scopul creşterii nivelului de profesionalism şi performanţă a
managementului ÎP aflate în subordine, precum şi pentru asigurarea unui sistem de control intern şi
management adecvat al riscurilor, audit intern si extern de calitate.
În plus, în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2017 se implementează proiectul State Owned
Companies – Preventing Corruption and State Capture66, prin care se va stabili un set de indicatori
comuni, care să permită analiza strategică şi comparativă a clientelismului şi a corupţiei în ÎP. De
asemenea, vor fi studiate alocările de fonduri din surse publice şi europene, măsuri de prevenire a
corupţiei şi conflictelor de interese. În vederea atingerii obiectivului de promovare a unui set de
reguli pentru asigurarea integrităţii şi transparenţei, precum şi pentru prevenirea faptelor de
corupţie ME pune la dispoziţia celor interesaţi un instrument web67, pentru semnalarea, sub
protecţia anonimatului, a faptelor care presupun o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau
principiilor bunei administrării eficiente şi transparenţei la ÎP din domeniul energiei, la care statul
este acţionar majoritar.
În scopul continuării procesului de restructurare/privatizare şi eficientizare a activităţii ÎP se au
în vedere următoarele măsuri:
- în domeniul transporturilor: reorganizare instituţională a companiilor din subordinea/
autoritatea MT (CNADNR, CFR Infrastructură, METROREX, APM – Constanţa) în sensul
elaborării şi demarării implementării, până în octombrie 2016, a unor Planuri de reorganizare în
vederea îmbunătăţirii capacităţii de implementare a proiectelor de infrastructură rutieră
(autostrăzi şi drumuri expres), feroviară, de metrou şi navală; încheierea, până la sfârşitul anului
2016, a contractelor de performanţă cu CNADNR şi CFR SA, prin care operatorii de
infrastructură de transport se angajează să respecte indicatorii de performanţă pentru dezvoltarea
infrastructurii de transport şi pentru mentenanţa acesteia, asigurându-se astfel un nivel cât mai
performant de gestionare a infrastructurii administrate;
- în domeniul minier: reorganizarea şi eficientizarea industriei miniere în scopul utilizării eficiente
a resurselor minerale, reducerii impactului sectorului asupra mediului şi creşterea productivităţii
sale. MECRMA are în vedere aprobarea Strategiei Miniere aflată în dezbatere publică;
modificarea Legii minelor nr. 85/2003, creşterea gradului de transparenţă şi eficienţă a modului
de alocare a resurselor financiare dedicate activităţilor de conservare, închidere subterană şi
ecologizarea exploatărilor miniere;
- în domeniul energiei: se continuă procesul de restructurare şi eficientizare a activităţii ÎP prin:
În principal din domeniul transporturilor
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect
o participaţie majoritară
66
Proiect finanţat de COM, prin Directoratul General pentru Migraţie şi Afaceri Interne şi de Open Society Foundation, în care
participă România, alături de Bulgaria, Cehia şi Italia
67
http://energie.gov.ro/avertizor-de-integritate/de-ce-avertizor-de-integritate/, http://energie.gov.ro/avertizor-deintegritate/legislatie-dedicata-avertizorului-de-integritate/, http://energie.gov.ro/foloseste-avertizorul-de-integritate/
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finalizarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Electrocentrale Titan SA, în calitate de societate
absorbită, de către Societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de societate absorbantă;
elaborarea unui plan de restructurare pentru perioada 2016–2020 în vederea eficientizării
activităţii Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA; un program de reorganizare în vederea
redresării şi implementării unui program de dezvoltare a capacităţilor de producţie la Compania
Naţională a Uraniului SA. În plus, ME urmăreşte ca în cazul ÎP admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată să beneficieze de posibilitatea de a îşi exercita drepturile în AGA, prin
includerea de teme de discuţie în cadrul şedinţelor AGA, iar pentru cazul în care ÎP nu sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ME, în calitate de acţionar minoritar în numele
statului, se va asigura că accesul său la informaţii nu este limitat decât de cerinţele necesare
identificării calităţii sale (înregistrarea calităţii de acţionar la Depozitarul Central). În ambele
situaţii, ME va putea adresa consiliului de administraţie întrebări în scris referitoare la activitatea
ÎP, înainte de data desfăşurării şedinţei AGA, solicitând să i se răspundă în timp util, pentru a-şi
putea fundamenta mandatul de vot. Vor fi implementate măsuri specifice situaţiilor în care există
suspiciuni legate de gestiunea patrimoniului.
În 2016, urmează să fie supus aprobării guvernului proiectul noii legi a privatizării. Proiectul este
în curs de elaborare la nivelul MECRMA şi, după finalizare, va fi supus COM spre consultare.
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4. OBIECTIVE NAŢIONALE EUROPA 2020
Acest capitol cuprinde măsurile noi de reformă, măsurile care sunt continuate, precum şi evoluţiile
cu privire la realizarea obiectivelor naţionale Europa 2020. De asemenea, sunt abordate anumite
provocări constatate de COM în Raportul de ţară al României pentru 2016.
Mai multe detalii referitoare la progresele înregistrate în implementarea măsurilor de reformă se
regăsesc în Anexa 3.
4.1 Ocuparea forţei de muncă
Rata ocupării (20-64 ani): ţinta naţională 2020 - 70%; în anul 2015, rata ocupării a atins valoarea
de 66%.
Direcţii de acţiune:
 integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, şomerilor şi a beneficiarilor de măsuri de protecţie
socială
 dezvoltarea alternativelor ocupaţionale pentru persoanele rezidente în mediul rural
 consolidarea instituţională a ANOFM
Integrarea tinerilor (16-24 ani) pe piaţa muncii va fi facilitată de aplicarea Planului de
implementare a garanţiei pentru tineret 2016-2020, estimându-se că până în anul 2020 peste
31.770 tineri vor participa în programe de ucenicie la locul de muncă, iar cca. 52.110 tineri vor fi
incluşi în stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior. Vor fi acordate prime de mobilitate
pentru 10.785 tineri, în timp ce alţi 31.730 tineri vor beneficia de prime de instalare, inclusiv tineri
şomeri de lungă durată. Subvenţionarea angajatorilor va contribui la încadrarea în muncă a peste
51.640 tineri, alţi 287.300 tineri vor participa în activităţi de formare profesională, iar 76.975 tineri
vor beneficia de servicii de evaluare şi recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute în sistem
non-formal şi informal.
Intervenţiile ce vizează integrarea tinerilor pe piaţa muncii vor fi susţinute de implementarea unui
proiect non-competitiv, finanţat din FSE 2014-2020, prin care 200.000 tineri NEET68 inactivi vor fi
sprijiniţi în vederea înregistrării la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a beneficia ulterior de
măsuri active de ocupare adaptate nevoilor acestora. În plus, crearea bazei de date pentru
înregistrarea tinerilor NEET (Registrul Electronic al tinerilor NEET) asigură interoperabilitatea cu
sursele de date de la Evidenţa Populaţiei, ANAF, ANPIS, IM, ONRC şi ANPD. Sunt în curs de
preluare datele de la MENCS, tinerii astfel identificaţi urmând a beneficia de pachete personalizate
de măsuri, finanţate din BAS şi FSE.
Va continua dezvoltarea Catalogului de servicii oferite de ANOFM, instrumentul având rolul de a
corela intervenţiile finanţate din fonduri naţionale cu cele europene. Catalogul include alocările
financiare estimate din BAS, FSE şi Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri pentru măsurile
implementate de ANOFM, precum şi alocarea pe axe prioritare conform POCU 2014-2020.
Începând cu anul 2016, BAS subvenţionează programe ce au scop ocuparea temporară a şomerilor
şi a beneficiarilor de măsuri de protecţie socială, în baza unui contract individual de muncă pe
perioadă determinată de cel mult 12 luni69. Schema va finanţa programe de interes pentru
comunităţile locale, cum ar fi reabilitarea infrastructurii, servicii de ecologizare, lucrări edilitare şi
servicii sociale, sau îngrijirea la domiciliu a copiilor, a bolnavilor, a persoanelor vârstnice şi a celor
cu handicap, estimându-se că, în anul 2016, peste 9.000 persoane vor participa pe piaţa muncii.
Cerinţa de diversificare a economiei rurale conduce la finanţarea investiţiilor ce vor favoriza
apariţia alternativelor ocupaţionale în mediul rural şi reducerea dependenţei de sectorul agricol.
FEADR sprijină financiar înfiinţarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici (start-up)70 şi
Tineri, cu vârsta de 15-24 ani, care nu sunt cuprinşi nici în sistemul de educaţie sau formare şi nici nu sunt angajaţi
Legea nr. 195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă
70
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.2. Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
68
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dezvoltarea activităţilor neagricole71, măsuri a căror implementare va continua până în anul 2023.
În februarie 2016, erau selectate pentru contractare 31 proiecte (în valoare de 1,87 mil. euro)
dedicate înfiinţării de noi întreprinderi şi 19 proiecte (însumând 2,73 mil. euro) având ca obiectiv
dezvoltarea activităţilor neagricole. Alte 288 proiecte (în valoare de 15,90 mil. euro) s-au transferat
din PNDR 2007-2013 în PNDR 2014-2020. Tinerii sunt încurajaţi să se stabilească în mediul rural
prin măsura de instalare a tinerilor fermieri72, facilitând astfel întinerirea generaţiilor de fermieri.
Finanţarea măsurii va continua până în anul 2023, în februarie a.c., erau contractate 633 proiecte (în
valoare de 26,85 mil. euro), iar din PNDR 2007-2013, 1.227 proiecte (în valoare de 15,58 mil.
euro) au fost transferate în PNDR 2014-2020.
Plecând de la conceptul de schimbare şi viziunea integrată privind reforma ANOFM, Strategia
instituţională a ANOFM a fost revizuită şi transmisă COM, urmând a fi actualizată în funcţie de
recomandări. Procedura de lucru pentru profilarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
se află în etapele premergătoare aprobării, iar în ceea ce priveşte instruirea angajaţilor pe această
procedură, formarea lor profesională va începe în aprilie 2016 şi se va finaliza în iunie a.c. ANOFM
îşi propune să instruiască cel puţin 130 de persoane din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă. De asemenea, ANOFM intenţionează să depună două fişe de proiect non
competitiv (POCU 2014-2020):
- Identificarea, testarea şi implementarea unor mecanisme, instrumente, proceduri inovative
care să contribuie la oferirea unor servicii de calitate de către SPO;
- Dezvoltarea activităţilor SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a creşte rata de ocupare a
posturilor vacante, elaborarea unei strategii de marketing.
4.2 Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI)
Investiţii în cercetare-dezvoltare: ţinta naţională 2020 - 2% din PIB (1% - sector public şi 1% sector privat); situaţia actuală (2014) - 0,38% din PIB73 (0,22% PIB – sector public şi 0,16% PIB
– sector privat).
Direcţii de acţiune:
 întărirea capacităţii şi performanţelor sistemului de CDI
 stimularea investiţiilor private în CDI
 consolidarea dimensiunii europene/internaţionale a CDI
În 2016, pentru reînscrierea pe traiectoria de atingere a ţintei din domeniul CDI, orientarea este spre
predictibilitate, inovare şi antreprenoriat, fără a neglija resursa umană tânără şi cercetarea de
excelenţă, capabile să atragă resurse private sau fonduri din străinătate.
Pentru întărirea capacităţii şi performanţelor sistemului de CDI, continuă dezvoltarea marilor
infrastructuri de CD74 şi stimularea colaborării cu cercetători de înaltă competenţă din
străinătate75. Aceste măsuri, cu finanţare din FEDR 2014-2020, vizează atât dezvoltarea unei baze
materiale de înaltă performanţă, cât şi crearea unor nuclee de competenţă ştiinţifică şi tehnologică,
în domeniile de specializare inteligentă. La sfârşitul trim. I/2016, promovaseră în faza de evaluare
tehnico-ştiinţifică, 133 de proiecte pentru crearea sau modernizarea de centre şi laboratoare de CD
publice şi private şi 186 de proiecte destinate atragerii de cercetători de înaltă competenţă din
străinătate. Suplimentar, conferinţa Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior din
România76 se înscrie în acţiunile coordonate de apropiere a oamenilor de ştiinţă din străinătate care
doresc să colaboreze cu omologii lor din România.
În 2016, va demara proiectul pentru dezvoltarea capacităţii administrative a ANCSI de
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.4. Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
73
Date provizorii publicate de INS în Comunicatul nr. 291/16 noiembrie 2015 privind activitatea de CD în anul 2014
74
Ghidul solicitantului POC 2014-2020, secţiunile: A – Investiţii pentru departamentele de CD ale întreprinderilor; F – Proiecte de
investiţii pentru instituţiile publice de CD/ universităţi
75
Ghidul solicitantului POC 2014-2020, secţiunea E – Atragerea cercetătorilor de înaltă competenţă din străinătate
76
25-28 aprilie 2016, Universitatea de Vest, Timişoara
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implementare a unor acţiuni stabilite în Strategia Naţională de CDI 2014-2020/SNCDI 202077,
care are ca principale obiective:
(i) îndeplinirea integrală, până în trim. IV/2016, a condiţionalităţilor ex-ante pentru absorbţia
fondurilor europene disponibile pentru CDI, anume: operaţionalizarea mecanismului de
orientare strategică, cu rolul de a monitoriza procesele de specializare inteligentă prevăzute în
SNCDI 2020 şi de a propune corecţii şi reorientări în timp real şi elaborarea unui plan
multianual pentru prioritizarea investiţiilor de la bugetul de stat în infrastructuri de CD
(context în care va fi reactivat Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare - CRIC).
(ii) dezvoltarea unei platforme integrate a cercetării (interconectarea registrelor informatice
privind cercetătorii, rezultatele cercetării, experţii pentru evaluarea activităţilor de CDI, a
programelor şi proiectelor de CDI, agenţii economici contractori, infrastructurile naţionale de
cercetare), care să asigure o bază de informaţii solidă pentru decidentul politic şi transparenţa
sistemului naţional de CD faţă de societate.
Pentru îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul inovării şi abordarea coordonată a politicilor
economice cu cele din domeniul CDI, s-a înfiinţat şi va fi operaţionalizat Comitetul Interministerial
pentru Competitivitate, organism interministerial de coordonare a politicilor publice cu impact
asupra competitivităţii economiei la nivel naţional (detalii în capitolul Mediu de afaceri şi
competitivitate), intenţia fiind ca unul din grupurile de lucru ale comitetului să fie dedicat inovării.
Pentru asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii resurselor financiare de la bugetul de stat, până la
sfârşitul trim. II/2016 va fi stabilit calendarul pentru lansarea apelurilor de proiecte la
programele din Planul Naţional de CDI 2015-2020 (PNCDI III), urmând ca ulterior, funcţie de
priorităţile stabilite, să fie lansate competiţiile pentru anul 2016.
În ceea ce priveşte stimularea investiţiilor private în CDI, în 2016 se are în vedere
operaţionalizarea deducerii fiscale de 50% pentru activităţile de CD şi finanţarea din FEDR 20142020 a proiectelor pentru dezvoltarea activităţilor de CDI în sectorul privat78 şi crearea de
parteneriate pentru transfer de cunoştinţe79. Aceste măsuri vizează susţinerea financiară a
întreprinderilor cu activităţi de CDI şi întărirea legăturii dintre institutele de CD/universităţi şi
mediul economic pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor prin valorificarea rezultatelor
cercetării şi a infrastructurilor de CD existente. La sfârşitul trim. I/2016 erau selectate pentru
finanţare 59 de proiecte de CDI depuse de întreprinzători privaţi (întreprinderi inovatoare nouînfiinţate, de tip “start-up” sau „spin-off” sau pentru clustere de inovare) şi 56 de proiecte pentru
crearea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe. Pe termen mediu, se vor operaţionaliza
instrumente specifice din PNCDI III, de tip „Bridge Grant”, cu scopul de a facilita colaborarea
universităţilor cu industria.
Pentru consolidarea dimensiunii europene/internaţionale a CDI, în scopul integrării în Spaţiul
European de Cercetare, atât de la bugetul de stat, cât şi din FEDR 2014-2020, va continua
finanţarea participării cercetătorilor români în cadrul Programului Orizont 2020, implementarea
proiectelor pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice derulate în cadrul unor acorduri
bilaterale (cele mai importante cu Japonia, China şi Africa de Sud), parteneriatul cu ţări cu
tehnologie avansată (Canada, Coreea de Sud şi Africa de Sud) sau colaborarea în cadrul
EUREKA/Eurostars pentru firme inovative, în cadrul CERN80 pentru accesul la rezultate ştiinţifice
de vârf în fizica particulelor şi în cadrul ESA81 pentru acces la tehnologia spaţială.
În 2016, continuă implementarea proiectului strategic Extreme Light Infrastructure – Nuclear
Physics - ELI-NP, în cadrul căruia au fost finalizate lucrările de construcţie a clădirilor civile, au
fost efectuate achiziţii de componente pentru sistemul laser şi pentru sistemul fascicul gamma şi se
derulează lucrările de construcţie a clădirilor speciale pentru experimente. A fost lansată competiţia
Proiectul SIPOCA 27, derulat de ANCSI în parteneriat cu UEFISCDI şi INCD în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
Ghidul solicitantului POC 2014-2020, secţiunile B – Proiecte pentru clustere de inovare; C – Proiecte ale întreprinderilor
inovatoare de tip start-up sau spin-off; D – Proiecte ale întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare
79
Ghidul solicitantului POC 2014-2020, secţiunea G – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
80
România a devenit membru al Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară/CERN în 2015
81
Agenţia Spaţială Europeană
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internaţională de idei82 „Laser Valley - Land of Lights”, care are ca scop identificarea principalelor
direcţii de dezvoltare urbanistică a oraşului Măgurele, în perspectiva potenţialului uriaş al
proiectului ELI-NP. Concursul se va desfăşura în perioada 1-5 septembrie 2016, urmând ca
anunţarea câştigătorilor să aibă loc pe 20 septembrie 2016.
În ceea ce priveşte Centrul internaţional de studii avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări
„Danubius”, solicitarea pentru includerea proiectului pe lista infrastructurilor de interes paneuropean83 a fost aprobată de COM, proiectul urmând a fi finanţat din FEDR 2014-2020.
4.3 Mediu şi schimbări climatice
Conform ultimelor date disponibile84, emisiile non-ETS85 au scăzut între 2005 şi 2014 cu 5,93%
(de la 71,34 mil. tone CO2 echivalent la 67,11 mil. tone CO2 echivalent). România se încadrează în
ţinta privind emisiile non-ETS, asumată sub Decizia nr. 406/2009/CE; limita stabilită pentru
România se traduce printr-o creştere maximă a nivelului emisiilor în anul 2020 de 19%, faţă de
nivelul din anul de referinţă, 2005.
Direcţii de acţiune:
 susţinerea şi promovarea unei economii cu emisii scăzute de GES
 diminuarea emisiilor de GES din sectoarele energie şi transporturi
 atenuarea efectelor schimbărilor climatice
 susţinerea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii mediului
În 2016, continuă politicile care vizează susţinerea şi promovarea unei economii cu emisii
scăzute de gaze cu efect de seră (GES), iar valorile istorice şi cele prognozate asociate emisiilor
GES arată că România îşi va respecta obligaţiile conform Deciziei nr. 406/2009/CE. Unul dintre
principalele angajamente în acest sens se referă la extinderea, consolidarea şi operaţionalizarea
Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice (SNSC) 2013-2020. Astfel, prin
programul de asistenţă tehnică al BM denumit România: Programul privind schimbările climatice
şi o creştere economică cu emisii reduse de carbon, implementat prin proiectul OPERA-CLIMA
(Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei
climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020) s-au elaborat şi se află în proces de avizare
externă atât Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC), cât şi Strategia
naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon
(CRESC). Aceste documente programatice vor contribui la crearea unui cadru investiţional stabil pe
termen mediu şi lung, strategia CRESC acoperind în detaliu perioada din prezent până în 2030 şi
trasând foaia de parcurs pentru anul 2050. Prin proiectul OPERA-CLIMA a fost creată şi baza de
date şi informaţii privind schimbările climatice (www.opera-clima.ro). Platforma a fost actualizată
pe tot parcursul implementării proiectului, după care acest rol de administrare îi revine MMAP.
Pentru aplicarea eficientă, la nivel naţional, a legislaţiei de mediu a UE referitoare la evaluarea
strategică de mediu (SEA) şi la evaluarea impactului asupra mediului (EIA), MMAP a derulat
proiectul Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru protecţia mediului
privind evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020,
finanţat prin POAT 2007-2013. Până la sfârşitul anului 2015, au fost organizate 15 sesiuni de
instruire la nivel regional şi o sesiune de formare JASPERS pentru personalul din autorităţile de
mediu, dar şi din AM-uri şi OIR-uri.
România continuă măsurile de diminuare a emisiilor de GES din sectorul energiei şi de
stimulare a producerii de energie din surse nepoluante, prin proiecte finanţate din Fondul pentru
82
Organizată sub egida MENCS, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură ”Ion Mincu“, Universitatea Tehnică de Construcţii
din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” şi Primăria oraşului
Măgurele
83
Lista de proiecte a ESFRI (Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare)
84
Date furnizate de MMAP, conform ultimei versiuni a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES),
elaborată de România în luna martie 2016, pentru perioada 1989-2014
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Emisiile GES din sectoarele neacoperite de Schema de comercializare a certificatelor de emisii GES - EU ETS
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Mediu sau prin POS Mediu. De asemenea, se are în vedere reducerea emisiilor de GES din
sectorul transporturi prin măsuri de sporire a performanţelor tehnice ale parcului de material
rulant, de retragere din uz a automobilelor poluante - Programul RABLA şi de realizare a unei
infrastructuri de staţii de reîncărcare pentru autovehiculele electrice.
Pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice, în anul 2015, s-au continuat măsurile de
împădurire a terenurilor degradate (prin intermediul Regiei Naţionale a Pădurilor – RNP Romsilva,
Gărzilor Forestiere şi Administraţiei Fondului pentru Mediu) şi de realizare a perdelelor forestiere.
Pe de altă parte, prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de
spaţii verzi în localităţi s-au finanţat proiecte de realizare de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente în
localităţi.
Pentru susţinerea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii mediului, România a continuat
programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, cu lucrări de realizare şi extindere a reţelelor
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, dar şi lucrări pentru reabilitarea şi construirea de staţii
de epurare a apelor uzate urbane. Pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie împotriva riscului de
inundaţii, în conformitate cu prevederile noii Strategii privind Managementul Riscului la Inundaţii
şi Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii pentru cele 11 bazine hidrografice şi pentru
fluviul Dunăre (porţiunea cuprinsă pe teritoriul României), se pune accent pe măsuri nonstructurale şi măsuri verzi, în sprijinul acţiunilor necesare pentru reducerea impactului schimbărilor
climatice. Se fac eforturi pentru realizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi pentru
promovarea valorificării energetice a deşeurilor solide municipale în instalaţii de cogenerare de înaltă
eficienţă şi îmbunătăţirea managementului ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000.
Respectarea angajamentelor asumate înainte de semnarea Acordului de parteneriat pentru POIM
reprezintă o prioritate pentru MMAP şi MFE. Astfel, pentru elaborarea şi aprobarea în termen a
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor - PNGD (care va include şi Planul Naţional de
Prevenire a Generării Deşeurilor - PNPGD), MMAP a preluat demersurile de colectare a datelor
necesare elaborării PNGD de la ANPM şi APM şi estimează că, într-o perioadă de maxim 12 luni
(inclusiv perioada necesară derulării procedurii SEA), se vor finaliza aceste documente. Până în
luna octombrie 2016, vor fi promulgate şi actele normative, stabilite prin decizia MMAP şi
MDRAP, pentru identificarea şi implementarea instrumentelor economice necesare atingerii
obiectivului 2020 privind reutilizarea şi reciclarea deşeurilor. În acelaşi orizont de timp va fi
aprobat şi cel de-al doilea Plan de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (acesta include şi cele
11 Planuri de management ale bazinelor hidrografice).
4.4. Surse regenerabile de energie
Conform valorii raportate de România la COM prin Raportul de progres al României privind
promovarea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, ponderea totală a energiei din surse
regenerabile în consumul brut de energie în 2014 a fost de 26,27%.Valoarea indicatorului
pentru anii 2013-2014 practic o depăşeşte pe cea stabilită pentru anul 2020 de Directiva
2009/28/CE privind SRE şi anume 24%.
Direcţii de acţiune:
 îmbunătăţirea eficienţei sistemelor de sprijin pentru energia din surse regenerabile
 finanţarea investiţiilor care vizează valorificarea surselor regenerabile de energie
 încurajarea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
În domeniul surselor regenerabile de energie (SRE), România a depăşit ţinta naţională pentru anul
2020. Pentru consolidarea acestui sector, se continuă schema de sprijin prin intermediul
certificatelor verzi.
În perioada ianuarie – decembrie 2015, puterea electrică instalată acreditată pentru aplicarea
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sistemului de promovare prin certificate verzi a fost de cca. 847 MW86 (incluzând puterea electrică
în centralele cu acreditare temporară expirată la 1 ianuarie 2015 şi reacreditate în cursul anului
2015).
Raportul cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi
a energiei din surse regenerabile de energie pentru anul 2014 (publicat pe pagina de internet a
ANRE) a concluzionat că nu există riscul supracompensării pentru niciuna dintre tehnologiile
analizate şi a decis că nu sunt necesare măsuri de reducere a numărului de certificate verzi pentru
producătorii care vor fi acreditaţi după data de 1 ianuarie 2016.
Pentru realizarea analizei de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi
pentru anul 2015, se află în desfăşurare procesul de evaluare a indicatorilor specifici necesari
(investiţie specifică/MW putere instalată, rata internă de rentabilitate).
Producerea energiei din surse regenerabile pentru instalaţii cu o capacitate instalată sub 500 kW pe
centrală va fi susţinută cu ajutorul unei noi scheme de sprijin, prin preţuri reglementate definite pe
fiecare tehnologie. Beneficiarii acestei scheme vor fi micii producători de energie din SRE (în
special biomasă/biogaz). Numărul acestor producători este în creştere şi există numeroase
dificultăţi pe care aceştia le întâmpină la comercializarea pe pieţele centralizate a cantităţilor mici
de energie electrică şi certificate verzi. Tocmai de aceea se instituie această schemă, compatibilă cu
noile Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie (intrate în vigoare la
1 iulie 2014), referitoare la exceptarea de la condiţia vânzării directe a energiei pe piaţă doar pentru
centralele sub 500 kW.
Claritatea şi stabilitatea schemelor de sprijin pentru energia din surse regenerabile vor fi
îmbunătăţite, în perioada următoare, prin completarea/modificarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemelor de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Modificările
legislative vor urmări crearea unui echilibru între producător şi consumator (suportabilitatea
facturii la consumatori) printr-o abordare echidistantă între toţi actorii din piaţă (producători,
distribuitori, furnizori, consumatori), respectiv vor oferi un mediu investiţional de încredere, prin
susţinerea în continuare a industriei producătoare de energie din SRE, cu precădere a acelor
tehnologii care au cunoscut o dezvoltare lentă, aşa cum sunt biomasa şi geotermalul. În acest scop,
un grup de lucru interinstituţional, din care fac parte şi reprezentanţi ai investitorilor şi
consumatorilor, analizează problemele cu care se confruntă investitorii în producerea de energie din
resurse regenerabile, funcţionarea pieţei de certificate verzi, precum şi impactul în factura
consumatorului final.
În vederea modernizării şi realizării de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, a
fost continuată, prin intermediul POS CCE87, sprijinirea investiţiilor pentru valorificarea biomasei, a
resurselor hidro-energetice (în unităţile cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare,
eoliene şi a biocombustibililor.
Până la data de 22 februarie 2016, dintr-un total de 89 de contracte de finanţare semnate, 19 proiecte
sunt în implementare, 37 de proiecte au fost finalizate, 30 de contracte au fost reziliate şi alte trei
contracte sunt în curs de reziliere. Suma finanţării aprobate (din FEDR şi bugetul de stat) pentru cele 56
de contracte (în implementare şi finalizate) este de 1.363 mld. lei. Ca urmare a programelor finalizate,
au fost realizate o putere instalată (electric) de 137 MW şi o putere instalată (termic) de 30 MW.
Promovarea SRE, prin intermediul Fondului pentru Mediu, a fost continuată prin Programul privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire (Casa verde). În cadrul acestui program, până la 31
decembrie 2015, au fost semnate 4.764 de contracte, având ca beneficiari persoane fizice. Valoarea
totală decontată în 2015 a fost de aprox. 26,15 mil. lei (aferentă unui număr de 4.358 de cereri de
tragere/sisteme). Pentru susţinerea financiară a persoanelor juridice, în cadrul aceluiaşi program, se
aflau în derulare, la 31 decembrie 2015, două proiecte (pentru care, în anul 2015, s-a decontat suma de
86
Puterea instalată în centralele care beneficiază de sistemul de promovare era, la sfârşitul lunii decembrie 2015, de 5142 MW
(sursa: pagina de internet a Transelectrica)
87
Axa prioritară 4 (AP 4): Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice/
Domeniul major de intervenţie 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi (DMI 2)
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aprox. 1,7 mil. lei pentru instalarea a trei sisteme de încălzire care utilizează SRE), iar alte două
proiecte au fost finalizate.
Producţia de energie electrică din surse regenerabile va fi extinsă şi prin implementarea a două proiecte
care vizează investiţii iniţiale în hidrocentrale. Proiectele sunt în derulare, urmând să se facă
decontarea plăţilor, conform contractelor. Prin finalizarea acestor proiecte se va realiza o capacitate
instalată de cca. 3,72 MW. În perioada următoare, în cadrul acestei componente de investiţii, va fi pus
în aplicare un proiect care urmăreşte realizarea unui sistem energetic inteligent în arii protejate.
Se află, de asemenea, în derulare două proiecte care vizează investiţii iniţiale în centrale care utilizează
energia geotermală pentru producerea energiei termice. Sunt avute în vedere, în continuare, trei
proiecte predefinite prin care vor fi realizate studii de prefezabilitate şi instruirea în geotermalism a unor
profesionişti români în cadrul Programului de instruire în geotermalism al Universităţii Naţiunilor Unite
în Islanda.
Continuarea măsurilor de încurajare a producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin
exploatate (biomasă, biogaz şi geotermal) din FESI se va realiza prin POIM. Proiectul de Ghid al
solicitantului pentru aceste măsuri a fost lansat în primă consultare publică la 1 septembrie 2015.
4.5 Eficienţa energetică
Conform Eurostat, în anul 2013, consumul de energie primară a fost de 31,0 Mtep, iar în anul
2014, de 30,8 Mtep.
Direcţii de acţiune:
 promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
 modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor
 creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de
iluminat public
În vederea creşterii eficienţei energetice, schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării
de înaltă eficienţă, devenită operaţională în aprilie 2011, va fi aplicată în continuare. Schema
prevede acordarea unui sprijin financiar producătorilor de energie electrică şi termică ce deţin sau
exploatează comercial centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, care realizează economii de
combustibil de cel puţin 10% faţă de producerea separată.
Pentru asigurarea cadrului legal necesar implementării schemei de ajutor de stat pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficienţă, au fost elaborate şi aprobate:
- Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi
livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului
pentru cogenerarea de înaltă eficienţă (aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015 care abrogă
Ordinul ANRE nr. 3/2010, completată şi modificată de ordinul ANRE nr. 148/2015);
- Metodologia de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea
cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă (aprobată prin Ordinul ANRE nr.
10/2015, care abrogă Ordinul ANRE nr. 33/2011);
- Ordinul ANRE nr. 95/2015 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea
contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de
facturare a acesteia;
- Ordinul ANRE nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi
monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în
cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 84/2013.
De asemenea, a fost aprobată HG nr. 846/2015 pentru modificarea şi completarea HG nr. 219/2007
privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.
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În vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, în
cadrul programului Termoficare 2006-2020 căldură şi confort, pentru anul 2016, prin Legea
bugetului de stat, s-au alocat pentru finanţarea programului 75 mil. lei. Până la 31 martie 2016 au
depus solicitări de finanţare 18 unităţi administrativ teritoriale, din care 15 îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate, prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului, aprobat prin Ordinul
MAI nr. 124/2012.
În vederea extinderii, până în 2020, a perioadei de implementare a programului Termoficare 20062015 căldură şi confort, a fost adoptată HG nr. 602/2015 privind modificarea şi completarea HG
nr. 462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort.
Pentru sprijinirea investiţiilor în instalaţiile şi echipamentele care conduc la economii de energie
în întreprinderile din industrie, în cadrul POS CCE, au fost semnate 43 contracte de finanţare.
Dintre acestea, până la 22 februarie 2016, 36 de proiecte s-au finalizat, şase au fost reziliate şi un
contract este în curs de reziliere. Suma finanţării aprobate (din FEDR şi bugetul de stat) pentru cele
36 de contracte (finalizate) este de aprox. 244 mil. lei.
Pentru creşterea eficienţei energetice în domeniul transporturilor, a fost continuată modernizarea
parcului de material rulant de la METROREX, prin încheierea unui contract de furnizare a opt
trenuri noi. Dintre acestea, patru au fost livrate la METROREX şi se află în probe tehnologice,
urmând ca până la finele lunii iunie 2016, toate cele opt trenuri să fie livrate şi puse în funcţiune cu
călători.
Pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale, în cadrul schemei de finanţare Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe (DMI 1.2 - POR 2007-2013), au fost
contractate 135 proiecte prin care se vor reabilita termic 46.920 apartamente, ceea ce reprezintă
102,9 % din ţinta propusă în POR 2007-2013.
De asemenea, Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, derulat conform OUG nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, având o
alocare pentru anul 2016 de 25 mil. lei, permite finalizarea lucrărilor privind creşterea performanţei
energetice la circa 5.748 apartamente.
Un nou pachet de măsuri care vizează creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale,
clădirile publice şi sistemele de iluminat public va fi co-finanţat din FEDR în cadrul POR 20142020. În cadrul acestui programul operaţional, în martie 2016, a fost lansată operaţiunea 3.1. A
Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Până în anul 2023, prin POR 2014-2020,
va fi redus consumul de energie în sectorul locuinţelor prin îmbunătăţirea clasificării energetice
pentru 128.758 de gospodării.
În cadrul POIM, au fost lansate în primă consultare publică (la data de 1 septembrie 2015)
proiectele de Ghid al solicitantului pentru toate obiectivele specifice care promovează eficienţa
energetică. Utilizarea FESI alocate prin acest program operaţional va permite: promovarea unor
sisteme de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor de energie în sectorul industrial;
realizarea şi modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8
MWe) pe gaz natural, biomasă şi gaze reziduale; modernizarea sistemelor centralizate de transport
şi distribuţie a energiei termice.
În perioada următoare, va fi actualizată Metodologia de calcul a performanţei energetice a
clădirilor. Progresul tehnic în domeniul performanţei energetice a clădirilor va fi reflectat, astfel, în
concordanţă cu pachetul de standarde elaborate la nivelul UE. Va fi implementat, de asemenea, un
pachet software realizat în cadrul programului Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi
comunităţile cu venituri reduse din România, finanţat de Global Environment Facility, prin
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Astfel, se vor înregistra în baza de date toate
construcţiile auditate energetic precum şi certificatele de performanţă energetică ale acestora,
urmând ca pe baza tuturor datelor să se cuantifice economia de CO2 la nivel naţional.
Va fi elaborat, de asemenea, Ghidul de bună practică pentru atingerea nivelurilor optime, din
punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a diverselor
categorii de clădiri. Cu ajutorul ghidului, va fi explicitat modul de calcul pentru atingerea
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nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă
energetică pentru diverse categorii de clădiri, prin descrierea costurilor de investiţie pentru
elementele clădirilor modernizate şi înlocuite, precum şi pentru sistemele de încălzire şi răcire ale
acestora (deja introduse în construcţie).
4.6 Părăsirea timpurie a şcolii
Rata părăsirii timpurii a şcolii: ţinta naţională 2020 - 11,3%; situaţia actuală - 18,1% (2014),
18,9% (2015 - date provizorii Eurostat).
Direcţii de acţiune:
 extinderea serviciilor de educaţie timpurie
 modernizarea curriculumului şcolar
 creşterea calităţii învăţământului preuniversitar
 consolidarea învăţământului profesional şi tehnic
 extinderea măsurilor de prevenire şi intervenţie pentru elevii expuşi la riscul de părăsire
timpurie a şcolii şi consolidarea pachetului social în educaţie
 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
În privinţa extinderii serviciilor de educaţie timpurie (0-6 ani), Programul naţional de stimulare
timpurie a copilului, în vederea atingerii potenţialului individual maxim, va demara în trim.
II/2016. Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar (OMECS nr.
4464/2000) a fost armonizat cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar (OMECS nr. 5115/2014), adoptarea regulamentului revizuit urmând să
se realizeze prin ordin de ministru. Actualizarea şi completarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a creşelor şi a altor servicii de educaţie timpurie ante-preşcolară88 s-a realizat în
concordanţă cu versiunea revizuită a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului
preşcolar menţionat anterior. Adoptarea acestei metodologii se va realiza prin HG în iulie 2016.
A fost adoptată HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, tichetele sociale pentru încurajarea participării
copiilor în învăţământul preşcolar se acordă începând cu semestrul II al acestui an şcolar.
În ceea ce priveşte modernizarea curriculumului şcolar pentru învăţământul gimnazial, liceal,
profesional şi tehnic, Calendarul de elaborare a noului curriculum, aprobat de MENCS în aprilie
2015 şi revizuit în decembrie 2015, stabileşte termenele de realizare a planurilor-cadru şi a
programelor şcolare pentru ciclul gimnazial şi cel liceal până în decembrie 201789. Documentul de
politici curriculare Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional elaborat de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) care fundamentează modelul curricular a fost elaborat şi
supus consultării cu actorii interesaţi. În sem. I/2016, acest document a fost revizuit, estimându-se a
fi definitivat şi aprobat, prin ordin de ministru, în trim. III/2016. După un amplu proces de
consultare, a fost finalizat Planul cadru pentru gimnaziu şi s-a început procesul de selecţie a
experţilor care vor elabora programele pentru gimnaziu. Aceste programe se vor finaliza în trim.
IV/2016. Procesul de întocmire a Planurilor-cadru pentru învăţământul liceal este în curs de
desfăşurare: elaborarea curriculumului va avea loc în iulie 2016, iar dezbaterea conţinuturilor
urmează să se desfăşoare în septembrie 2016.
Proiectul privind învăţământul secundar – ROSE, finanţat dintr-un împrumut acordat de BIRD, va
acorda ISE asistenţă tehnică şi financiară pentru revizuirea curriculumului pentru învăţământul
88
Metodologia vizează, în special, procesul de acreditare a serviciilor de educaţie timpurie, calcularea contribuţiei de hrană,
angajarea personalului didactic de predare, conform prevederilor legale şi a personalului nedidactic de către autorităţile publice
locale, modalitatea de promovare a Curriculumului specific pentru educaţie antepreşcolară etc.
89
În anul şcolar 2013-2014 a fost aplicat la clasă curriculumul şcolar nou pentru clasa pregătitoare şi clasa I, în anul şcolar 20142015 cel pentru clasa a II-a, în anul şcolar 2015-2016 cel pentru clasa a III-a. În anul şcolar 2016-2017 va fi aplicat noul curriculum
pentru clasa a IV-a, care a fost deja elaborat, iar noile planuri-cadru şi programe şcolare pentru clasa a V-a vor fi aplicate începând
cu anul şcolar 2017-2018
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liceal, în sensul unei abordări bazate pe competenţe. În ceea ce priveşte IPT, a fost adoptat OMECS
nr. 5293/2015 de aprobare a structurii standardului de pregătire profesională din IPT. Ulterior,
vor fi aprobate 200 standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3 şi 490.
Revizuirea curriculumului pentru IPT se va realiza în cursul anului şcolar 2015-2016, pentru a intra
în vigoare la clasa a IX-a, începând cu anul şcolar 2016-2017.
În vederea creşterii calităţii învăţământului preuniversitar, MENCS are în vedere îmbunătăţirea
cadrului normativ de selecţie şi stabilizare a managerilor unităţilor de învăţământ şi a
inspectoratelor şcolare91. A fost revizuită, prin ordin de ministru, Metodologia de concurs pentru
ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic şi va fi
supus dezbaterii publice proiectul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de
ocupare a funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, elaborat în baza
ultimelor prevederi ale Legii educaţiei naţionale. Se estimează că metodologia va fi aprobată, prin
ordin de ministru, în mai 2016. Printr-un proiect strategic privind operaţionalizarea masterului
didactic vor fi elaborate programele universitare aferente.
Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)92 este funcţional, conţinând un
mecanism de culegere şi procesare de date şi o serie de module ce cuprind secţiuni de rapoarte, în
care se regăsesc atât facilităţi de export a datelor, cât şi de sintetizare şi agregare a acestora, la
niveluri ierarhice superioare. Metodologia de exploatare a SIIIR este în curs de elaborare, urmând a
fi aprobată prin ordin de ministru în cursul lunii septembrie 2016.
În privinţa consolidării învăţământului profesional şi tehnic, mai ales a componentei de învăţare
la locul de muncă, proiectul Strategiei educaţiei şi formării profesionale în România în perioada
2016-2020 a fost elaborat şi se află în curs de avizare la nivel interministerial. Termenul preconizat
de adoptare a strategiei, prin HG, este aprilie 2016. Se va continua procesul de reglementare şi
implementare a învăţământului profesional dual, prin definirea contractului de formare profesională
în sistem dual de către MENCS, împreună cu companiile interesate de acest tip de formare
profesională.
Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii a fost aprobată de guvern prin HG nr.
417/201593. Proiectul POCA Monitorizarea şi evaluarea strategiilor condiţionalităţi ex-ante în
educaţie şi îmbunătăţirea procesului decizional prin monitorizarea performanţei instituţionale la
nivel central şi local, cu asistenţă tehnică a BM, va îmbunătăţi capacitatea ministerului în ceea ce
priveşte coordonarea implementării, monitorizarea şi evaluarea măsurilor cuprinse în strategiile
sectoriale.
În vederea prelucrării datelor pentru producerea statisticilor oficiale din educaţie, inclusiv pentru
adoptarea unui set de proceduri privind facilitarea accesului şi creşterea participării şcolare pentru
copiii din grupurile vulnerabile, MENCS şi INS vor elabora un Memorandum de colaborare, care
va fi finalizat în cursul lunii iunie 2016.
În scopul extinderii măsurilor de prevenire şi intervenţie privind părăsirea timpurie a şcolii şi în
coroborare cu măsurile din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, MENCS identifică
modalităţi de acţiune în vederea dezvoltării, la nivel naţional, a programului Şcoală după şcoală,
inclusiv prin diversificarea surselor de finanţare. Metodologia de organizare a acestui programul
urmează să fie adoptată prin HG în octombrie 2016. În acest an, va fi lansat şi programul-pilot
Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin sport.94
În cadrul Proiectului privind învăţământul secundar - ROSE, a fost lansată prima tranşă de granturi
CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România
şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe
tot parcursul vieţii. Nivelul 3 - certificare pentru absolvenţii de învăţământ profesional/dual/învăţământ obligatoriu, nivelul 4 –
certificare pentru absolvenţii de învăţământ liceal
91
Metodologiile vizează stabilitatea pe post a directorilor şi inspectorilor pe o perioadă de 4 ani
92
SIIIR furnizează servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului educaţional preuniversitar din punct de vedere operaţional,
tehnic, administrativ şi strategic
93
Strategia a fost publicata în MO nr. 439, Partea I din 19 iunie 2015
94
Vor fi selectate 16 unităţi de învăţământ (câte 8 din mediul urban, respectiv rural), în care se vor organiza activităţi sportive pentru
a stimula participarea şcolară
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pentru 300 de licee (în medie 100.000 euro per unitate), reprezentând aproximativ 25% din liceele
beneficiare, urmând ca cea de-a doua tranşă de granturi, estimată la peste 850 de licee eligibile să
participe în această schemă, să fie lansată începând cu anul şcolar 2017-2018. Fiecare tranşă de
propuneri aprobate va fi implementată pe o perioadă de patru ani (2016-2020, respectiv 20172021).
Se va continua şi extinde implementarea programelor A doua şansă pentru învăţământul primar şi
învăţământul secundar inferior95, inclusiv pentru tineri cu vârsta între 16-24 de ani, precum şi
implementarea Programului Bursa profesională, pentru toţi elevii care frecventează învăţământul
profesional96.
În privinţa consolidării pachetului social pentru educaţie vizând elevii aparţinând grupurilor cu
riscuri particulare, MENCS continuă să deruleze programe sociale anuale în scopul susţinerii
elevilor din zonele defavorizate: Rechizite şcolare97, Bani de liceu98, Euro 20099, Rambursarea
cheltuielilor de transport100 şi Microbuze şcolare101.
Referitor la infrastructura educaţională, în vederea colectării de date privind necesităţile
investiţionale pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, MENCS a solicitat inspectoratelor
şcolare să sprijine autorităţile locale în identificarea lucrărilor de investiţii necesare obţinerii
avizului de funcţionare a unităţilor de învăţământ. În anul şcolar 2016-2017, reabilitarea şi
dezvoltarea infrastructurii şcolare vizează 234 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, din care
174 grădiniţe şi 60 şcoli.102 În vederea elaborării unei Strategii naţionale privind infrastructura
educaţională, a fost depusă la AM PODCA o cerere de finanţare, contractul fiind semnat la sfârşitul
lunii martie 2016. Se estimează că un proiect al strategiei va fi realizat până la finalul lunii
septembrie 2016.
4.7 Educaţia terţiară
Ponderea populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară: ţinta naţională 2020 26,7%; situaţia actuală - 25% (2014), 25,5% (2015 – date provizorii Eurostat).
Direcţii de acţiune:
 sprijinirea studenţilor din mediul rural, a grupurilor dezavantajate şi a studenţilor nontradiţionali pentru participarea în învăţământul terţiar
 dezvoltarea şi integrarea sistemului informatic din educaţie şi cercetare
 dezvoltarea capacităţii instituţionale şi creşterea gradului de internaţionalizare a
învăţământului superior
 creşterea calităţii învăţământului superior şi a corelării cu piaţa muncii
 crearea şi dezvoltarea unui cadru de învăţare pe tot parcursul vieţii deschis şi accesibil
În scopul asigurării unui învăţământ superior deschis, de calitate, competitiv şi adaptat pieţei
muncii, Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015–2020 a fost aprobată prin HG nr.
565/2015. Urmează să fie elaborate Planurile de implementare şi monitorizare a rezultatelor
În anul şcolar 2015-2016 programul asigură: participarea a 4.810 elevi în învăţământul primar, participarea a 8.154 elevi în
învăţământul secundar inferior şi formarea a 193 cadre didactice pentru învăţământul primar, respectiv a 292 cadre didactice pentru
învăţământul secundar inferior
96
Elevii care frecventează învăţământul profesional cu durata de trei ani primesc o bursă lunară de 200 lei, în anul şcolar 2015-2016
fiind acordate 67.812 de astfel de burse, în valoare totală de 112,56 mil. lei
97
Acordarea de rechizite şcolare pentru elevii înrolaţi în învăţământul primar şi gimnazial (cursuri de zi) şi care fac parte din familii
al căror venit net mediu pe membru de familie reprezintă max. 50% din salariul minim brut la nivel naţional pe membru de familie.
Pentru anul şcolar 2015-2016 s-au acordat rechizite şcolare în valoare de 11,84 mil. lei, pentru 55.234 beneficiari
98
Bursa (alocaţia) lunară pentru elevii din familii din mediile economice şi sociale dezavantajate, acordată în scopul continuării
studiilor după finalizarea studiilor gimnaziale a fost aprobată pentru anul 2016 pentru un număr de 60.660 beneficiari, în valoare
totală de 90,387 mil. lei
99
Ajutorul financiar acordat pentru a stimula achiziţionarea de calculatoare personale elevilor/studenţilor proveniţi din zone
dezavantajate economico-social s-a acordat unui număr de 17.700 de beneficiari în anul 2015, în valoare totală de aprox. 16 mil. lei.
100
Rambursarea cheltuielilor de transport a elevilor se face lunar, în funcţie de documentele de transport depuse de elevi. În ianuarie
2016 au beneficiat de rambursarea transportului 133.238 elevi, în sumă totală de 80,256 mil. lei
101
În 2015 au fost achiziţionate şi repartizate 68 microbuze şi 26 autobuze pentru transportul elevilor
102
Din acestea, 152 grădiniţe şi 47 şcoli sunt în mediul rural, iar 22 grădiniţe şi 12 şcoli în mediul urban
95
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strategiei.
În vederea sprijinirii studenţilor din mediul rural, a grupurilor dezavantajate şi a studenţilor
non-tradiţionali pentru participarea în învăţământul terţiar continuă implementarea programelor
sociale: acordarea de burse, subvenţii pentru cazare şi masă, decontarea parţială a transportului.103
Prin OMENCS nr. 3530/29.03.2016, a fost aprobată Metodologia de alocare a fondurilor bugetare
pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat
din România pentru anul 2016. Metodologia include un set de indicatori de calitate privind
orientarea internaţională104, regională şi echitatea socială105.
În scopul dezvoltării şi integrării sistemului informatic din educaţie şi cercetare, se va continua
operaţionalizarea Registrului Educaţional Integrat (REI)106, prin corelarea platformelor existente de
culegere şi analiză de date. Astfel, până în trim. IV/2016, se va realiza interoperabilitatea cu
instituţiile centrale care au nevoie de date certificate de MENCS/universităţi, cu privire la statutul
unei persoane din sistemul de învăţământ superior (de ex.: cu CNAS, pentru a acorda servicii
medicale gratuite fără a solicita adeverinţă, cu CNPP, pentru acordarea de pensii de urmaş, cu
ANOFM, pentru verificarea persoanelor care solicită ajutor de şomaj etc.).
De asemenea, până în trim. IV/2016, se va realiza interoperabilitatea între SIIIR şi REI, astfel încât
datele absolvenţilor din promoţia 2015-2016 vor putea fi preluate de universităţi (prin adeverinţa
electronică de promovare a bacalaureatului).
În vederea dezvoltării capacităţii instituţionale şi creşterii gradului de internaţionalizare a
învăţământului superior, până în octombrie 2016 va fi elaborată Strategia naţională privind
internaţionalizarea învăţământului superior din România pentru perioada 2016-2025. Pentru
îmbunătăţirea capacităţii administrative a universităţilor, vor fi lansate două proiecte strategice,
finanţate din fonduri europene.107 De asemenea, pe circuitul de avizare internă al MENCS, se află
ordinul de ministru privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a Fondului pentru
dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat.
În scopul creşterii calităţii învăţământului superior şi corelării cu piaţa muncii, în perioada 20162017, printr-un proiect POCA, în parteneriat cu Academia Română, se vor elabora trei studii
privind calitatea şi relevanţa programelor oferite de universităţi pe domenii de specializare şi
impactul ofertelor educaţionale ale universităţilor asupra angajatorilor.108 Printr-un alt proiect
POCA, Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii
reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate, în parteneriat cu ARACIS şi pe baza
unor seturi clare şi transparente de indicatori şi date, MENCS va elabora şi implementa
metodologia şi ghidurile pentru clasificarea instituţiilor de învăţământ superior şi ierarhizarea
programelor de studii. Termenul prevăzut pentru elaborarea metodologiei menţionate este sfârşitul
trim. II/2017.
Pentru crearea şi dezvoltarea unui cadru de învăţare pe tot parcursul vieţii deschis şi accesibil,
Strategia de învăţare pe tot parcursul vieţii a fost definitivată în cursul anului 2015 şi aprobată prin
HG nr. 418/2015109. Înfiinţarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă va demara după
aprobarea proiectului de HG de aprobare a Metodologiei de acreditare, evaluare periodică,
organizare şi funcţionare a Centrelor comunitare de învăţare permanentă care se află pe circuitul
de avizare interministerială. Termenul estimativ de aprobare a acesteia este mai 2016.
Pentru programe sociale au fost alocate: 183,58 mil. lei pentru burse acordate în perioada ianuarie-septembrie 2015, 132,54 mil.
lei pentru subvenţia de cazare şi masă în căminele universităţilor şi 23,93 mil. lei pentru transportul studenţilor
104
Ponderea mobilităţilor studenţeşti prin programul ERASMUS şi ERASMUS MUNDUS, ponderea studenţilor înscrişi în programe
de studii în limbi de circulaţie internaţională
105
Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii dezavantajate socio-economic în programe educaţionale, contribuţia
universităţii la fondul de burse, locuri în cămine studenţeşti
106
Platforma REI oferă acces la parcursul educaţional/profesional al unei persoane
107
Proiectele vor viza, adaptarea ofertei curriculare a universităţilor la contextul global şi stimularea universităţilor în a-şi promova
oferta educaţională pe portalul Study in Romania
108
Cele trei studii vor fi realizate în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităţii MENCS de monitorizare şi prognoză a evoluţiei
învăţământului superior în raport cu piaţa muncii, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu”
din cadrul Academiei Române
109
Strategia a fost publicată în MO nr. 468, Partea I din data de 23 iunie 2015
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În domeniul calificărilor profesionale, în aprilie 2016, va fi aprobat proiectul de HG privind
aprobarea structurii Registrului Naţional al Calificărilor din România, registru care va fi actualizat
şi gestionat de ANC ca instrument unitar de referinţă în domeniul formării profesionale, asigurând
atât accesul corect pe piaţa naţională şi europeană a muncii, cât şi armonizarea sistemului de
educaţie şi formare profesională cu piaţa muncii110.
În vederea eficientizării administrării resurselor IT şi a securizării datelor, MENCS îşi propune, ca
până în octombrie 2016, să devină E-Minister, conform bunelor practici internaţionale.
4.8 Incluziune socială şi reducerea sărăciei
Numărul persoanelor în risc de sărăcie şi excluziune socială: ţinta naţională 2020 – reducerea cu
580.000 a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială; în anul 2014,
numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială s-a redus la 8.549 mii persoane
faţă de 9.418 mii persoane în anul 2008, cu 869 mii persoane (9,2%).
Direcţii de acţiune:
 întreruperea ciclului inter - generaţional al sărăciei
 creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ce trăiesc în mediul rural
 dezvoltarea pieţei serviciilor sociale
 continuarea reformei în domeniul sănătăţii
Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei111 reprezintă priorităţile de intervenţie asumate de
Guvernul României în februarie 2016 şi structurate într-un plan de 47 de măsuri, organizat pe
cicluri de viaţă, în aşa fel încât să le ofere o “plasă de siguranţă” celor mai săraci dintre români.
Măsurile acoperă toate categoriile de vârstă (0-65+) şi intervin în momente critice ale vieţii, de care
depinde ieşirea din sărăcie – sau perpetuarea acesteia. În plus, există măsuri pentru întreaga familie
(de ex., măsuri privind îmbunătăţirea locuinţelor sărăcăcioase sau sănătatea rurală) şi câteva măsuri
transversale (cum este incluziunea persoanelor cu dizabilităţi).
Pachetul porneşte de la strategiile existente (Strategia privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei, Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii, Strategia pentru îmbătrânire
activă, Strategia pentru sănătate etc.); în paralel, îşi propune să extindă la nivel naţional proiecte de
succes ale ONG-urilor şi autorităţilor locale şi corelează toate aceste măsuri cu planurile strategice
ale ministerelor pentru 2016 şi cu fondurile europene disponibile.
Acest lucru permite o abordare unitară, coordonată la nivel central, urmărirea implementării
măsurilor cheie şi atingerea indicatorilor. Măsurile alese în pachet sunt, în principal, cele care
necesită coordonare intersectorială complexă (ex: echipe comunitare integrate în comunităţi
defavorizate sau măsurile pentru tinerii NEETs) sau care pot produce în mod individual un impact
puternic, prin accesul rapid al persoanelor defavorizate la servicii (ex: niciun copil fără CNP,
caravane medicale, rechizite şi haine pentru preşcolari, granturi pentru renovarea locuinţelor în
stare critică). Monitorizarea măsurilor din pachet va fi făcută de o Coaliţie anti-sărăcie, formată din
ONG-uri, mediul academic, ministere şi autorităţi locale.
Combaterea sărăciei în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate este unul dintre
obiectivele guvernului, acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă (50 lei/lună pentru fiecare copil
înscris la grădiniţă)112 facilitând integrarea acestora în sistemul de educaţie. Se estimează că peste
111.000 copii (3-6 ani) vor beneficia de program, cu condiţia frecventării în mod regulat a unităţilor
de învăţământ preşcolar.

De asemenea, acest instrument va sprijini recunoaşterea actelor de studii, va contribui la îmbunătăţirea mobilităţii absolvenţilor pe
piaţa muncii şi va stimula creşterea gradului de ocupare a acestora
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Pachet_integrat_pentru_combaterea_saraciei.pdf
112
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
110
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În plus, pentru dezvoltarea serviciilor de educare şi îngrijire pe timpul zilei a copiilor113, urmează
a fi înfiinţate zece creşe pentru copiii cu vârsta 0-3 ani şi patru creşe/servicii sociale pentru copiii cu
dizabilităţi (0-7 ani)114, de care pot beneficia 350 copii preşcolari şi 70 preşcolari de etnie romă.
Asigurarea ajutorului alimentar de bază şi facilitarea accesului la educaţie pentru copiii cei mai
săraci este esenţială pentru reducerea sărăciei în rândul persoanelor supuse privaţiunilor materiale
severe. FEAD va continua să finanţeze acordarea pachetelor cu alimente de bază, respectiv a
ghiozdanelor şi rechizitelor şcolare, livrarea ajutoarelor alimentare furnizate din POAD 2015/2016
urmând să înceapă în prima jumătate a anului 2016.
În contextul abordării LEADER, pregătirea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii în zonele rurale vor continua să beneficieze de
alocări financiare din FEADR. În februarie 2016, erau contractate 171 proiecte (însumând 2,32 mil.
euro) dedicate elaborării acestor strategii115, iar pentru implementarea măsurilor de răspuns la
cerinţele identificate la nivel local, în perioada 10 martie – 28 aprilie 2016, a fost lansată o sesiune
de depunere a strategiilor116.
Reducerea dezechilibrelor socio-economice între zonele urbane şi cele rurale beneficiază de
finanţare din FEADR, investiţiile efectuate pentru înfiinţarea, îmbunătăţirea/extinderea
infrastructurii rutiere de interes local, de apă/apă uzată în localităţile rurale din aglomerările
umane între 2.000 ‐ 10.000 locuitori şi a celei educaţionale şi sociale117 contribuind la creşterea
calităţii vieţii cetăţenilor. La nivelul lunii februarie 2016, erau depuse 694 proiecte, în valoare de
705,1 mil. euro, a doua sesiune de depunere a proiectelor urmând a fi lansată în cursul anului 2016.
Una dintre provocările cu care se confruntă România constă în gradul mare de utilizare a forţei de
muncă din spaţiul rural în agricultura de semisubzistenţă, fermele fiind orientate către producţia de
autoconsum. Investiţiile în dezvoltarea fermelor mici118, pentru a fi mai bine orientate către piaţă,
continuă să fie finanţate din FEADR până în anul 2023, în februarie 2016, fiind selectate pentru
contractare 38 proiecte (în valoare de 0,57 mil. euro).
În vederea creşterii accesului la serviciile TIC, MCSI continuă implementarea proiectului RoNET: Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea
fondurilor structurale.
În contextul aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, va continua implementarea programului –
pilot Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi119, până la 31 decembrie 2016 fiind estimată
construirea a 189 unităţi locative.
Pentru a sprijini autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte înfiinţarea serviciilor
publice de asistenţă socială, în anul 2016, MMFPSPV va îmbunătăţi legislaţia privind dezvoltarea
serviciilor de identificare şi intervenţie la nivelul comunităţilor locale, urmând a fi elaborat
regulamentul-cadru pentru serviciile organizate la nivelul comunei şi revizuite cele pentru serviciile
de la nivel municipal şi judeţean.
În scopul lărgirii ofertei de servicii sociale, dreptul de recunoaştere ca furnizori de servicii sociale
se extinde şi pentru operatorii economici cu scop lucrativ, cu excepţia serviciilor de prevenire a
separării copilului de familie, a celor destinate copilului lipsit de ocrotire parentală, a serviciilor
sociale de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi a celor adresate persoanelor cu
Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, program finanţat din mecanismul financiar
SEE 2009-2014
114
Centrele sunt localizate în Bucureşti (trei creşe în sectorul 3, pentru o creşă solicitantul este Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti) şi în judeţele Prahova (Băicoi), Mehedinţi (Orşova), Caraş - Severin, Mureş (Reghin şi Târnăveni),
Maramureş (Baia Mare şi Seini), Iaşi (municipiul Iaşi), Vrancea şi Tulcea
115
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 19.1. Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
116
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 19.2. Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi Submăsura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare
117
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
118
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
119
HG nr. 1237/2008 privind aprobarea programului-pilot Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
113
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dizabilităţi. Măsura răspunde cererii crescute de servicii sociale, mai ales de îngrijire de lungă
durată, contribuind şi la dezvoltarea pieţei serviciilor sociale din România.
Implementarea, în 2016, a programului de interes naţional destinat finanţării centrelor rezidenţiale
publice pentru persoane vârstnice are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, concomitent
cu creşterea ponderii personalului de specialitate angajat în aceste centre, de la 47% la 60%.
În anul 2016, se va finaliza acreditarea a peste 6.000 de servicii sociale şi vor fi acordate licenţe de
funcţionare, conform standardelor minime de calitate specifice, revizuite în perioada 2014-2015 şi a
legislaţiei privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, în vigoare din ianuarie 2014.
Instituirea venitului minim de incluziune (VMI) are ca scop combaterea riscului de excluziune
socială şi asigurarea unui nivel minimal de trai. Prin ţintirea mai bună a beneficiarilor, creşterea
bugetului VMI comparativ cu bugetele actualelor programe de asistenţă socială şi prin introducerea
unei formule de beneficiu de asistenţă socială ce stimulează beneficiarii să intre pe piaţa muncii,
VMI va deveni programul-cheie anti-sărăcie. Proiectul de lege a fost adoptat de guvern la 30 martie
2016, urmând să fie transmis Parlamentului.
MS a continuat reforma sistemului naţional de sănătate, fiind iniţiată implementarea strategiei
naţionale în acest domeniu, în scopul îmbunătăţirii accesului la servicii medicale, a eficienţei şi a
sustenabilităţii financiare a sistemului de sănătate, precum şi pentru modernizarea infrastructurii de
sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional, aspectele menţionate răspunzând cerinţelor
formulate în RST adresate României de către COM. Evoluţii se înregistrează în privinţa
informatizării sistemului de sănătate şi se află în derulare măsuri pentru creşterea accesului
persoanelor la servicii medicale de calitate, dar şi în vederea reducerii morbidităţii şi mortalităţii
prin boli transmisibile şi netransmisibile.
La nivel naţional, pentru creşterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate, a
continuat implementarea intervenţiilor profilactice şi curative, majoritatea în domeniul sănătăţii
femeii şi copilului, iar de medicamente acordate în ambulatoriu au beneficiat peste 500 de mii de
pensionari cu venituri de până la 700 lei/lună. În privinţa îmbunătăţirii accesului persoanelor
aparţinând comunităţilor îndepărtate şi izolate la servicii medicale, a fost dezvoltată reţeaua de
asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari, fiind crescut numărul acestora cu aproximativ
5%, pentru 2015 fondurile pentru activitatea de asistenţă medicală comunitară majorându-se cu 3
mil. lei faţă de 2014. Au fost înfiinţate 45 de centre comunitare de sănătate şi a fost elaborat un
proiect de lege pentru reglementarea centrelor comunitare şi a serviciilor medico-sociale în vederea
definirii unor modele de servicii integrate medico-sociale la nivelul comunităţilor locale.
În scopul îmbunătăţirii eficienţei şi a sustenabilităţii financiare a sistemului de sănătate, au fost
întreprinse măsuri în direcţia controlului cheltuielilor şi realizării unor economii semnificative
pentru sistemul sanitar, precum şi pentru asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor financiare
din spitale. Începând cu 1 aprilie 2015, în cadrul pachetului de servicii medicale de bază120, au fost
luate unele măsuri cu impact asupra introducerii finanţării în funcţie de criterii de performanţă.
În plus, au fost alocate fonduri suplimentare pentru asistenţa medicală primară din total cheltuieli
de sănătate din FNUASS de la 1.424,9 mil. lei în 2014 la 1.513,7 mil. lei în 2015, pentru anul 2016,
bugetul fiind de 1.515,5 mil. lei (inclusiv centre de permanenţă), într-o uşoară creştere faţă de cel
din 2015. Au fost lansate 38 proceduri de achiziţii centralizate pentru produse medicale şi urmează
să fie elaborate niveluri de referinţă pentru costurile furnizării de servicii în spitale, în vederea
realizării unor calcule privind costurile reale ale serviciilor spitaliceşti. Pentru dezvoltarea
capacităţii de evaluare a tehnologiilor în sănătate pentru medicamente, în vederea actualizării listei
medicamentelor compensate, au fost realizate demersuri pentru evaluarea ofertelor în scopul
selectării consultantului pentru dezvoltarea structurii instituţionale pentru evaluarea tehnologiilor
medicale. Guvernul a adoptat HG nr. 741/2015 şi HG nr. 799/2015 pentru aprobarea Listei
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
120
Pachet aprobat prin HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, termenul de
aplicare a prevederilor acestui HG fiind prelungit, până la 31 martie 2016, conform HG nr. 994/2015 privind prelungirea termenului
de aplicare a prevederilor HG nr. 400/2014
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asiguraţii, fiind realizate asupra acestei liste primele modificări substanţiale de după anul 2008121.
În vederea modernizării infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional, au
continuat lucrările de reabilitare la 77 spitale, dotările cu aparatură medicală la 123 spitale, fiind, de
asemenea, reabilitate şi dotate 45 de centre comunitare. Construcţia şi dotarea spitalelor de urgenţă
judeţene vor fi eligibile pe POR 2014-2020 în cazul în care procesul de cartografiere a
infrastructurii de sănătate - al cărui termen pentru finalizare este cel mai târziu sfârşitul trim.
III/2016122 - va evidenţia necesitatea intervenţiilor la nivelul acestui tip de spitale.
Au fost iniţiate unele demersuri pentru creşterea accesului persoanelor la servicii medicale de
calitate, în sensul îmbunătăţirii cadrului de reglementare privind medicina şcolară, iar în vederea
reducerii morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile şi netransmisibile, se află în derulare
programul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin, fiind organizată o serie de
campanii de informare, educare şi comunicare, cu teme relevante pentru problemele de sănătate ale
grupurilor vulnerabile şi dezavantajate.
A continuat informatizarea sistemului de sănătate, în cadrul proiectului Creşterea calităţii actului
medical în zonele rurale prin implementarea unui sistem informatic de telemedicină, în scopul
realizării la nivelul medicului de familie a managementului bolilor cronice cu impact major asupra
populaţiei, realizându-se: (i) dotarea cabinetelor de medicină de familie din zone rurale izolate, (ii)
dotarea unor spitale judeţene cu computere, surse UPS, web-cam-uri, seturi de căşti cu microfon şi
(iii) instruirea medicilor de familie, a medicilor specialişti, a operatorilor pentru sistemul informatic
de telemedicină şi a administratorilor de sistem.
Implementarea măsurilor ce vizează domeniul sănătăţii va continua prin creşterea accesului
persoanelor, inclusiv a celor vulnerabile, la servicii medicale de calitate, îmbunătăţirea eficienţei şi
a sustenabilităţii financiare a sistemului sanitar, modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă
medicală la nivel regional, precum şi prin reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli
transmisibile şi netransmisibile. De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin promovarea integrităţii publice şi a
responsabilităţii în gestionarea resurselor.

Au fost introduse 40 de medicamente noi pentru care nu există alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra
sănătăţii, delistate 17 medicamente, iar alte 21 de medicamente au fost mutate pe o nouă listă cu un procent de compensare de 20%
În conformitate cu OMS nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii
ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor
Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale
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5. ASPECTE
INTERESATE

INSTITUŢIONALE

ŞI

IMPLICAREA

PĂRŢILOR

Elaborarea proiectului PNR 2016
PNR 2016 a fost elaborat sub coordonarea MAE, pe baza contribuţiilor furnizate de instituţiile cu
atribuţii atât în domeniile aferente Strategiei Europa 2020, cât şi în cele vizate de documentele-reper
ale Semestrului European (ex. AAC sau RST).
În conformitate cu orientările COM, PNR 2016 cuprinde elemente referitoare la stadiul
implementării acţiunilor asumate prin PNR 2015, inclusiv pentru măsurile de răspuns la RST 2015,
precum şi propuneri de acţiuni noi, definite cu luarea în considerare a priorităţilor stabilite la
nivelul UE, dar şi ţinând cont de programul de guvernare şi de priorităţile strategice ale
ministerelor, date publicităţii în ianuarie 2016123.
De asemenea, PNR 2016 formulează un răspuns la principalele provocări semnalate de COM în
Raportul de ţară al României pentru 2016 în domenii precum politica fiscal-bugetară, guvernanţa,
mediul de afaceri, piaţa forţei de muncă, protecţia socială.
PNR 2016 urmăreşte să asigure continuitatea reformelor din perioada anterioară, cu adăugarea unor
măsuri noi, care să corespundă priorităţilor actuale.
Proiectul PNR 2016 a fost supus, spre analiză, membrilor Comitetului de coordonare a Sistemului
naţional de gestionare a afacerilor europene (reuniunea din 7 aprilie 2016). Aprobarea
documentului în şedinţă de guvern a avut loc la data de 13 aprilie 2016.
Consultarea părţilor interesate
Pentru a face vizibilă, în România, Strategia Europa 2020 şi pentru a asigura transparenţa
implementării acesteia, informaţiile relevante despre strategie şi Semestrul European, inclusiv PNR
anuale, sunt disponibile pe pagina de internet a MAE.
În perioada 2015-2016, MAE a purtat un dialog constant cu comisiile Parlamentului României, în
special cu cele pentru afaceri europene, cu privire la documentele COM ce marchează jaloanele
Semestrului European (Recomandarea Consiliului privind RST, AAC 2016, Raportul privind
mecanismul de alertă etc.).
Totodată, în contextul lansării Raportului de ţară al României pentru 2016 şi dezbaterii
conţinutului acestuia de către reprezentanţii COM, ai principalelor instituţii din administraţia
publică centrală, partenerii sociali şi societatea civilă, au fost reţinute idei în vederea elaborării
PNR 2016, inclusiv din perspectiva identificării de măsuri noi, menite să răspundă provocărilor cu
care se confruntă România.
Monitorizarea implementării
Pentru punerea în aplicare a PNR, MAE coordonează elaborarea unui plan de acţiuni care detaliază
măsurile de implementare şi defineşte responsabilităţi, termene, indicatori de realizare şi bugete
necesare. Măsurile referitoare la punerea în practică a RST constituie obiectul unui alt plan de
acţiuni, motiv pentru care aprobarea celor două instrumente are loc în cursul lunii iulie, după
adoptarea formală a Recomandării Consiliului privind RST.
La fel ca în anii anteriori, procesul de monitorizare a implementării PNR are două componente:
una internă, asigurată de fiecare instituţie responsabilă pentru realizarea măsurilor din domeniul său
de competenţă şi o altă componentă, la nivelul guvernului, asigurată de MAE, în calitate de
coordonator naţional.
Progresele înregistrate în implementarea PNR, respectiv a RST, sunt examinate periodic, pe baza
unor rapoarte de implementare, realizate în colaborare cu instituţiile reprezentate în Grupul de
lucru pentru Strategia Europa 2020 (nivel tehnic) şi integrate de coordonatorul naţional al acestei
strategii.
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/prioritati-strategice-şi-planuri-de-actiuni-sectoriale-ale-ministerelor-pe-anul2016
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ANEXE
ANEXA 1 – TABEL DE RAPORTARE PRIVIND EVALUAREA POLITICILOR DE RĂSPUNS LA
RECOMANDĂRILE SPECIFICE DE ŢARĂ
Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)
2

2

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM)
- Monitorizarea execuţiei bugetare pentru identificarea şi propunerea de soluţii pentru corectarea eventualelor derapaje de la ţinta de deficit asumată pentru 2015
- Stabilirea unor ţinte de deficit bugetar structural adecvate menţinerii sau convergenţei către OTM în anul 2016 şi anii următori
Respectarea OTM în 2015 şi 2016
Monitorizarea
deficitului Legea nr. 339/ 2015 privind Datele preliminare privind
Planificarea bugetară
bugetar în scopul încadrării bugetul de stat pe anul 2016 execuţia bugetului general
pentru anul 2016 s-a
în ţinta asumată pentru 2015.
consolidat pe anul 2015
făcut cu luarea în
Bugetul pe 2015 a prevăzut o
relevă un deficit cash de
calcul a măsurilor de
ţintă a deficitului bugetar
1,45% din PIB, care coresrelaxare
fiscală
cash de 1,85% din PIB, care
punde unui deficit ESA de
adoptate în anul 2015,
corespunde unui deficit ESA
0,7% din PIB. SFB 2016cu impact atât pe
de 1,45% din PIB şi unui
2018 prevede pentru 2016 un
venituri (noul Cod
deficit structural de 1,25%
deficit structural de 2,73% din
Fiscal) cât şi pe
din PIB.
PIB, însă începând cu anul
cheltuieli (majorări
Stabilirea
de
deficite
2018 acesta intră pe o traiecsalariale şi ale unor
bugetare care să susţină
torie
de
ajustare (2,4%).
prestaţii de asistenţă
menţinerea sau convergenţa
Potrivit
Programului
de
socială).
către OTM, în cadrul
Convergență 2016, actuala
Strategiei
fiscal-bugetare
planificare bugetară estimează
(SFB) 2016-2018 şi a Legii
pentru anul 2016 un deficit
pentru aprobarea plafoastructural de 2,73% din PIB,
nelor
unor
indicatori
însă începând cu anul 2018
specificaţi în cadrul fiscalacesta intră pe o traiectorie de
bugetar.
ajustare (2,41%).
Obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM)
Adoptarea unui nou regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale/ Imbunătăţirea sistemului de impozitare
Elaborarea unui proiect de Lege privind impozitarea Cu sprijinul FMI, proiectul de Organizarea
dezbaterii
lege privind impozitarea sectorului petrolier şi minier lege a fost elaborat la sfârşitul publice potrivit prevederilor
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Elemente
calitative

România
s-a
încadrat în OTM în
2015;
deficitul
structural
pentru
2015 a fost de 1 %
din PIB.

Crearea
sistem

unui
fiscal

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

2

2

(2)
sectorului petrolier şi minier
care să cuprindă atât sistemul
redevenţelor cât şi o cotă
suplimentară de impozit
pentru profitul obţinut de
companiile
care
îşi
desfăşoară activitatea în acest
domeniu.

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
(5)
anului 2015. În perioada ian.– Legii nr. 52/2003, începând
feb. 2016, proiectul a fost cu data de 15 aprilie 2016.
discutat
la
nivel
interguvernamental.

Obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM)
Îmbunătăţirea managementului investiţiilor publice/ Creşterea eficienţei cheltuielilor publice
Îmbunătăţirea
capacităţii Proiect de lege pentru MFP a semnat un contract de Propunerile din rapoartele
autorităţilor în ceea ce modificarea şi completarea asistenţă tehnică cu BM BM vor fi prezentate condupriveşte
prioritizarea OUG nr. 88/2013, aprobată pentru
îmbunătăţirea cerii MFP într-un document
strategică,
pregătirea
şi cu modificări prin Legea nr. procesului de selecţie a inves- de sinteză, iar acţiunile ulteselectarea proiectelor de 25/2014
tiţiilor publice. În urma rioare vor respecta recoinvestiţii publice.
finalizării acestuia, BM a mandările formulate de către
Proiect de hotărâre de predat rapoarte care conţin BM (trim. IV/ 2006).
guvern pentru modificarea şi metodologii, ghiduri tehnice
completarea
HG
nr. şi manuale şi a prezentat re225/2014
comandări
privind
consolidarea
capacităţii
Unităţii de Evaluare a
Investiţiilor Publice.
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Continuarea reorganizării ANAF/ Creşterea eficienţei administraţiei fiscale
Rearanjarea
portofoliului OUG nr. 41/ 2015
Direcţia
generală
de Procesul de reorganizare a
contribuabililor
mari
şi HG nr. 816/2015
administrare a marilor contri- ANAF se va concentra pe
mijlocii,
restructurarea OPANAF nr. 3648 şi 3649/ buabili a devenit organ fiscal consolidarea forţei de muncă,
Direcţiei
pentru
marii 2015
cu personalitate juridică şi atât prin creşterea numărului
contribuabili,
operaţiobuget propriu, au fost de personal, cât şi prin
nalizarea Direcţiei Generală
înfiinţate Administraţii pentru redistribuirea acestuia pentru
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Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)
transparent, stabil,
predictibil, simplu
şi eficient din
punct de vedere
economic care să
asigurare resursele
bugetare necesare
şi, în acelaşi timp,
să
încurajeze
investiţiile.

-

-

-

Creşterea calităţii
privind pregătirea
proiectelor
de
investiţii publice,
consolidarea
legăturii
dintre
proiectele
prioritizate
şi
resursele
din
fondurile
structurale ale UE,
precum şi din
bugetul de stat

-

-

-

Îmbunătăţirea
principalilor
indicatori ai
activităţii
administraţiei
fiscale

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

2

2

(2)
Anti-Fraudă (DGAF)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(4)
(5)
contribuabilii mijlocii la nivel o funcţionare optimă a
de regiune şi Direcţia de structurilor, având în vedere
executare
silită
cazuri în special DGAF şi noile
speciale, au fost îmbunătăţite structuri de administrare
criteriile de selecţie ale fiscală a
contribuabililor
contribuabililor
mari
şi mari şi mijlocii.
mijlocii.
integrală
a
Ocuparea
DGAF a ajuns la un grad de structurii DGAF, prin organiocu-pare de 75%. În data de zarea de concursuri de
05.03.2016 a avut loc un recrutare/promovare.
concurs de ocupare a 271 de
funcţii publice specifice de
inspector antifraudă. Au fost
admişi 168 de candidaţi
cărora urmează să li se
întocmească
actele
administrative de numire în
funcţie.

Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Îmbunătăţirea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA/ Creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul TVA
Modificarea procedurilor de OPANAF 3840 şi 3841/ Aplicarea unei proceduri Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
înregistrare a operatorilor 2015
îmbunătăţite de înregistrare în cadrului procedural actual.
economici în scopuri de TVA OPANAF nr. 3331/2015
scopuri de TVA a contrisau de anulare a codurilor de
buabililor, care utilizează
TVA, având la bază un set de
criterii de risc pentru evacriterii de risc predefinite
luarea intenţiei şi a capacităţii
persoanelor impozabile de a
desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni în
sfera TVA – feb.2015.
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Combaterea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA/ Creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul TVA
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(6)

-

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

-

-

Diminuarea
numărului
de
societăţi care pot
provoca pierderi în
planul
colectării
TVA,
reducerea
fraudei în materie
de
TVA
şi
creşterea
conformării fiscale
voluntare.

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

2

2

(2)
Intensificarea
controalele
DGAF dedicate destructurării
lanţurilor evazioniste, mai
ales în ceea ce priveşte
frauda în domeniul TVA

(3)
-

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
România participă în cadrul a
4 controale multilaterale.
DGAF desfăşoară trei acţiuni,
din care unul la iniţiativa RO
în ceea ce priveşte comerţul
cu electronice. In privinţa
sancţiunilor
internaţionale
aplicate în 2015 s-au aplicat
amenzi contravenţionale şi
s-au confiscat venituri ilicite
şi bunuri în valoare totală
de 48,1 mil. lei.

(5)
-

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)
-

Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Stimularea emiterii/solicitării de bonuri fiscale/ Prevenirea evaziunii fiscale
Lansarea
Serviciului Loteria fiscală, Legea nr. S-au desfăşurat 2.154 acţiuni În 2016 vor fi organizate 12
TelVerde, destinat primirii 166/2015
de control
ca urmare a extrageri
lunare
şi
2
apelurilor
telefonice
şi
sesizărilor
primite
prin ocazionale
înregistrării
sesizărilor
TelVerde (mar.-dec. 2015).
privind refuzul de eliberare a
Referitor la loteria bonurilor
bonurilor fiscale de către
fiscale în anul 2015 au fost
comercianţi,
organizarea
organizate 8 extrageri lunare
loteriei bonurilor fiscale
şi 3 extrageri ocazionale.
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Generalizarea utilizării analizei de risc la nivelul funcţiilor operaţionale ale ANAF/ Creşterea eficienţei administraţiei fiscale
Elaborarea
unui
modul Proiectul de Modernizare a În 2015, ponderea inspecţiilor Elaborarea
modulului
informatic
complex
de Administraţiei
Fiscale fiscale realizate pe baza informatic în cadrul Proiecanaliză de risc, programare şi (RAMP)
criteriului de selecţie analiza tului de Modernizare a
selecţie
automată
a
de risc, a fost de 28,75%. Din Administraţiei Fiscale.
contribuabililor
şi
dec.
2015,
funcţionează
Serviciul de analiză de risc la
centralizarea acestei activităţi
la nivelul ANAF
nivelul Direcţiei generale de
informaţii fiscale, al cărui rol
este de a dezvolta şi centraliza
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Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)
Reducerea fraudei
în materie de TVA

1 mil. lei pentru
fiecare ediţie de
loterie fiscală

Întârzieri
implementarea
proiectului.

în

-

Reducerea
evaziunii
fiscale
prin cointeresarea
şi responsabilizarea
cetăţenilor
în
fiscalizarea
veniturilor realizate
de comercianţi.

-

Utilizarea eficienta
a resurselor ANAF,
luarea
deciziilor
strategice în mod
informat.

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

2

2

2

2

(2)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
funcţia de analiză de risc în
cadrul ANAF.

(5)

Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Standardizarea activităţii compartimentelor de executare silită/ Creşterea eficienţei administraţiei fiscale
Elaborarea unui Ghid privind
Elaborarea ghidului
în
procedura de executare silită
cadrul Proiectului de Modernizare a Administraţiei
Fiscale
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Derularea unor campanii de conştientizare în rândul contribuabililor/ Creşterea gradului de conformare voluntară
În 2015, s-au desfăşurat trei
Implementarea unui proiect
co-finanţat din FSE care
campanii de conştientizare şi
include organizarea a trei
educare
fiscală
a
campanii de conştientizare şi
contribuabililor,
derulate
educare fiscală (o campanie
simultan pe parcursul a 3 luni
media, o campanie directă şi
consecutive în presa scrisă,
o campanie outdoor), precum
radio, tv, online şi outdoor.
şi o consultare publică pilot.
Proiectul a fost finalizat în
2015
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Extinderea surselor de informaţii fiscale/ Prevenirea evaziunii fiscale
Încheierea de protocoale cu Instrumente de colaborare ANAF a încheiat 9 noi Extinderea în continuare a
instituţii şi autorităţi publice interinstituţională:
protocoale de colaborare, au surselor
de
informaţii
protocoale, convenţii, ordine fost actualizate alte 9 relevante pentru administracomune etc.
protocoale şi a fost încheiată ţia fiscală şi a ariei de
o convenţie (feb.-dec. 2015). cuprindere a protocoalelor de
schimb de informaţii
Aplicarea strategiei de conformare fiscală
Îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor de nivel central şi local/ Eficientizarea colectării de taxe
Crearea posibilităţii de a Instrumentul
de
plata AADR oferă un sistem Extinderea funcţionalităţilor
achita electronic taxele şi ghiseul.ro
informatic pentru plata on- ghiseul.ro către plata taxelor
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Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

-

-

-

-

-

-

6,535 mil. lei Eficientizarea
(valoarea totală a relaţiei
proiectului)
contribuabilul

cu

-

Unele entităţi care
deţin
informaţii
relevante din punct de
vedere fiscal nu sunt
dispuse să încheie
protocoale de schimb
de informaţii.

-

Imposibilitatea
Fonduri
Reducerea timpului
ANAF de a expune AADR/fonduri UE şi procedurilor de

-

Stabilirea stării de
fapt
fiscale
a
contribuabilului şi
a gradului de risc al
acestuia

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

(2)
impozitele

2

3

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
(5)
line a taxelor şi impozitelor şi impozitelor
stabilite de instituţiile publice central
înrolate în sistem.

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)
de

nivel

Consolidarea sistemelor de control pentru a combate munca nedeclarată
Reducerea muncii "la negru" şi/sau subdeclarate pe bază de conformare voluntară/ Reducerea muncii nedeclarate
Extinderea la nivel naţional a
Au fost finalizate 950 Experienţa acumulată prin
proiectului pilot demarat de
inspecţii fiscale la contri- acest proiect precum şi
ANAF în 2014
buabili mijlocii, în urma Metodologia elaborată pentru
cărora au fost aplicate a- acest tip de verificări, vor fi
menzi şi înaintate sesizări utilizate în cadrul inspecpenale (perioada feb.–dec. ţiilor fiscale curente, în care
2015).
se vor verifica contribuţiile
sociale şi impozitul pe
venitul de natură salarială.

-

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)
bazele de date către
plată a taxelor şi
ghiseul.ro şi/ sau
impozitelor pentru
imposibilitatea
contribuabili
ANAF de a susţine
Creşterea gradului
comisionul
aferent
de colectare taxe şi
tranzacţiei
impozite
prin
oferirea de canale
alternative
de
colectare

-

-

Creşterea rezultatelor
inspecţiilor
fiscale efectuate la
persoane juridice,
în special în ceea
ce priveşte impozitul pe venituri de
natură salarială şi
contribuţiile
sociale obligatorii

Piaţa muncii
Ocuparea temporară a şomerilor şi a beneficiarilor de măsuri de protecţiei socială/ Consolidarea măsurilor de activare pe piaţa muncii
Începând cu anul 2016, BAS Legea nr. 195/2015 pentru Normele metodologice (HG 1. Elaborarea
de către Creşterea ocupării Riscuri legate de 19,377 mii lei Se estimează că, în
va subvenţiona programe ce completarea
Legii
nr. nr. 133/2016) au fost adoptate ANOFM a schemei de ajutor forţei de muncă atribuirea contractelor Sursa de finanţare anul 2016, peste
au scop ocuparea temporară a 76/2002 privind sistemul în şedinţa guvernului din data de minimis, cu respectarea
cu
respectarea
Bugetul
9.000 persoane vor
şomerilor şi a beneficiarilor asigurărilor pentru şomaj şi de 2 martie 2016.
reglementărilor în domeniu
reglementărilor
în Asigurărilor pentru participa la piaţa
de măsuri de protecţiei stimularea ocupării forţei de
2. Aprobarea schemei prin
vigoare
privind
Şomaj
muncii
socială, în baza unui contract muncă
ordin
al
preşedintelui
achiziţiile publice
individual de muncă pe
ANOFM şi publicarea în MO
perioadă determinată de cel
mult 12 luni.
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)
3

3

3

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Piaţa muncii
Consolidarea sistemului de gestionare a resurselor umane la nivelul ANOFM/ Consolidarea instituţională a ANOFM
Plecând de la conceptul de
n.a.
Au fost realizate:
Procedura de lucru pentru Creşterea ocupării
schimbare
şi
viziunea
- Catalogul serviciilor oferite profilarea persoanelor aflate forţei de muncă
integrată privind reforma
de ANOFM, cu defalcarea în căutarea unui loc de
ANOFM,
Strategia
finanţării acestora din BAS şi muncă se află în etapele
instituţională a ANOFM a
FSE;
premergătoare aprobării, iar
fost revizuită şi transmisă
- Calendarul privind analiza şi în ceea ce priveşte instruirea
COM.
revizuirea cadrului legislativ angajaţilor
ANOFM
pe
în domeniul ocupării forţei de această procedură, formarea
muncă 2016-2020;
lor va începe în luna aprilie şi
- Calendarul estimativ al se va finaliza în luna iunie
lansărilor aferente ANOFM 2016.
pentru intervenţiile finanţate
din POCU

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

Limitarea resurselor
de
personal
ale
agenţiei are impact
asupra gradului de
acoperire la nivel
teritorial a serviciilor
de ocupare şi a
implementării serviciilor suport pentru
persoanele inactive/
aflate în căutarea unui
loc de muncă sau a
celor de formare şi
reconversie
profesională a şomerilor.

n.a.

Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
oferite de agenţie
atât
pentru
persoanele aflate în
căutarea unui loc
de muncă, cât şi
pentru angajatori.

Piaţa muncii
Proiectarea unui mecanism transparent de stabilire a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată/ Stabilirea, în consultare cu partenerii sociali şi în conformitate cu orientările
naţionale, a orientărilor clare privind salariul minim
Hotărâre de Guvern
În ian. 2016, guvernul a Elaborarea mecanismului de
n.a.
n.a.
Stabilirea salariului
Elaborarea procedurii de
Agrearea de către
stabilire a salariului minim,
constituit, prin memorandum, stabilire a salariului de bază
partenerii sociali a
de bază minim brut
analiză asupra menţinerii
un grup de lucru format atât minim brut pe ţară garantat
mecanismului
pe ţară garantat în
elaborat.
unui salariu unic la nivel
din
reprezentanţi
ai în plată.
plată
în
anii
naţional sau de introducere a
MMFPSPV,
MFP,
următori.
unui salariu regional/sectorial
MECRMA, INS, cât şi ai
şi de decizie în ceea ce
confederaţiilor sindicale şi
priveşte autoritatea care va
patronale.
stabili salariul minim.
În feb. 2016 au avut loc
întâlniri ale grupului de lucru.
Politici sociale
Instituirea venitului minim de incluziune/ Îmbunătăţirea modului de acordare a beneficiilor sociale
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

3

(2)
Unificarea
beneficiilor
existente - venitul minim
garantat (VMI), ajutoarele
pentru încălzire şi alocaţia
pentru susţinerea familiei

(3)
Lege

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Proiectul de lege a fost Dezbaterea proiectului de Reducerea sărăciei Identificarea surselor Pentru anul 2018, Reformarea
dezbătut de MMFPSPV cu act normativ în Parlament,
de finanţare necesare efortul bugetar este sistemului naţional
partenerii sociali în cursul urmată de aprobarea acestuia
pentru modernizarea estimat la 2,087 de
asistenţă
lunii martie 2016, fiind în anul 2016
sistemului informatic mld. lei.
socială,
crearea
adoptat de guvern la data de
de
gestiune
a
premiselor pentru
30 martie 2016. Urmează să
beneficiilor
de
diminuarea
fie transmis Parlamentului.
asistenţă
socială
dependenţei
de
pentru a permite
transferurile
acordarea VMI şi
monetare
şi
instruirea
personacreşterea ponderii
lului
implicat
în
serviciilor sociale
acordarea
noului
beneficiu de asistenţă
socială
Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

Sănătate
Îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate/ Contribuie la creşterea accesului la servicii medicale
Implementarea programelor Aprobarea unui act normativ A continuat implementarea a 1. Continuarea implementării Incluziune socială
naţionale
de
sănătate, pentru
reglementarea 18 intervenţii profilactice şi programelor naţionale de
asigurarea
accesului
la centrelor comunitare şi a curative,
majoritatea
în sănătate (trim. IV/2016);
medicamentele acordate în serviciilor medico-sociale domeniul sănătăţii femeii şi 2. Asigurarea accesului la
ambulatoriu
pentru
copilului, iar până la 1 sept. medicamentele acordate în
pensionari,
dezvoltarea
2015 au beneficiat de ambulatoriu
pentru
reţelei de asistenţă medicală
medicamente acordate în pensionari (trim. IV/2016);
organizate
la
nivelul
ambulatoriu
562.027 3. Dezvoltarea reţelei de
comunităţilor
locale
şi
pensionari cu venituri de până asistenţă medicală organizate
furnizarea
unor
servicii
la 700 lei/lună. Nr. de la
nivelul
comunităţilor
preventive/de diagnosticare
asistenţi medicali comunitari locale în vederea soluţionării
precoce şi organizarea de
şi mediatori sanitari a crescut problemelor medico-sociale
campanii
de
informare,
cu 5%.
(trim. IV/ 2016);
educare/intervenţii naţionale
4. Aprobarea unui act
sau locale, mai ales în rândul
normativ pentru reglemengrupurilor vulnerabile şi
tarea centrelor comunitare şi
dezavantajate.
a serviciilor medico-sociale
(trim. II/2016);
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Riscuri

51

Având în vedere Programele
Accesul mai bun la
faptul că aprobarea naţionale
de asistenţă medicală
actului
normativ sănătate
în al
persoanelor
(proiect de lege) domeniul sănătăţii vulnerabile şi a
pentru reglementarea femeii şi copilului celor
aparţinând
centrelor comunitare 28,32 mil. lei
comunităţilor
şi
a
serviciilor
îndepărtate
şi
medico-sociale
Asistenţa medicală izolate şi reducerea
implică
activitatea comunitară:
inegalităţilor
Mecanismul
urban-rural
Parlamentului
în
României,
este Financiar
materie de sănătate
posibil ca aceasta Norvegian – 1,63
etapă să prezinte mil. euro
întârzieri faţă de Buget de stat:
termenul stabilit.
31,9 mil. lei

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

3

(2)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)

(5)
5. Achiziţionarea de unităţi
mobile pentru screeningul
cancerului de col uterin
(trim. IV/2016)

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

52

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

Sănătate
Utilizarea eficientă a resurselor în vederea sustenabilităţii financiare a sistemului de sănătate / Asigurarea unui nivel adecvat de finanţare, în funcţie de necesităţi
Introducerea finanţării în HG nr. 400/2014, Ordinul În cadrul pachetului de 1.Elaborarea unor niveluri de Incluziune socială
n.a.
funcţie
de
criterii
de ministrului sănătăţii şi al servicii medicale de bază referinţă pentru costurile
performanţă, realizarea de preşedintelui CNAS nr. aprobat prin HG nr. 400/2014 furnizării de servicii în
achiziţii
publice
pentru 388/186/2015
au fost luate câteva măsuri cu spitale, având ca obiectiv
produse medicale în sistem HG nr. 389/2014, HG nr. impact asupra introducerii realizarea
unor
calcule
centralizat, elaborarea unor 996/2014, HG nr. 741/2015, finanţării în funcţie de criterii privind costurile reale ale
niveluri de referinţă pentru HG 799/2015 şi HG de performanţă (aprilie 2016). serviciilor spitaliceşti (trim.
costurile furnizării de servicii 877/2015
privind Pentru anii 2015 şi 2016 au IV/2018).
în
spitale,
dezvoltarea modificarea şi completarea fost
alocate
fonduri Etape 2016:
capacităţii de evaluare a HG nr. 720/2008
suplimentare pentru asistenţa 2.Contractarea firmei care va
tehnologiilor în sănătate,
medicală primară, până în realiza
calculul
privind
pentru
medicamente,
în
luna sept. 2015 fiind lansate costurile reale ale serviciilor
vederea actualizării listei
38 de proceduri de achiziţii spitaliceşti (trim. IV/2016)
medicamentelor compensate
centralizate pentru vaccin 3.Selectarea consultantului
tetravalent şi medicamente pentru dezvoltarea structurii
HIV SIDA.
instituţionale
pentru
Prin HG nr. 741/2015 şi HG evaluarea
tehnologiilor
nr. 799/2015 a fost aprobată medicale (trim. IV/2016)
Lista cuprinzând denumirile
comune
internaţionale
corespunzătoare
medicamentelor
de
care
beneficiază asiguraţii prin
care au fost introduse 40 de
medicamente noi pentru care
nu
exista
alternativă
terapeutică sau pentru boli cu
impact major asupra sănătăţii,
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Implicaţii
bugetare

n.a.

Controlul
cheltuielilor
şi
realizarea
unor
economii
semnificative
pentru
sistemul
sanitar, precum şi
asigurarea
unei
gestionări eficiente
a
resurselor
financiare
din
spitale

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

3

(2)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
au fost delistate 17 medicamente, iar alte 21 de medicamente au fost mutate pe o
nouă listă cu un procent de
compensare de 20%.

(5)

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

Sănătate
Modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional/ Contribuie la oferirea unor servicii de sănătate de calitate şi la asigurarea accesului la asistenţă medicală pentru
populaţie
Construcţia/dotarea spitalelor
Au fost realizate lucrări de MS
Incluziune socială MDRAP: Lansarea
MS:
Realizarea
de
n.a.
de
urgenţă
regionale,
reabilitare la 77 spitale, dotări 1.Construirea/
dotarea
spre
consultare 278,13 mil. lei investiţii destinate
reabilitarea/modernizarea şi
cu aparatură medicală la 123 spitalelor
de
urgenţă
publică a Ghidului (buget MS) pentru îmbunătăţirii
dotarea spitalelor judeţene,
spitale, fiind, de asemenea, regionale
(perioada
de
specific pe fiecare reabilitare spitale; calităţii
dotarea
furnizorilor
de
reabilitate şi dotate 45 de implementare: 2016-2023);
operaţiune se va 435,15 mil. lei infrastructurii
servicii
medicale
cu
centre comunitare.
2.Reabilitarea/modernizarea
realiza în funcţie de (buget MS) pentru serviciilor
de
aparatură/
echipamente
şi dotarea spitalelor judeţene
data de finalizare a
dotare
asistenţă medicală
medicale şi mijloace de
(trim. IV/2016);
cartografierii
şi
continuarea
transport,
reabilitarea/
3. Dotarea furnizorilor de
infrastructurii
de MDRAP-POR: dotării
cu
modernizarea/extinderea/dota
servicii
medicale
cu
sănătate
şi
de 638,30 mil. euro echipamente
a
rea centrelor comunitare
aparatură/
echipamente
rezultatele acesteia. (FEDR+buget de furnizorilor
de
integrate socio-medicale, a
medicale şi mijloace de
În consecinţă, până stat), din care 300 servicii medicale
ambulatoriilor şi a unităţilor
transport (trim. IV/2016);
când
MS
nu mil. euro pentru contribuie
la
de primiri urgenţe
4.Reabilitarea/modernizarea/
finalizează şi asumă spitale regionale dezvoltarea la nivel
extinderea/dotarea centrelor
documentele
naţional, regional
comunitare integrate socionecesare, ghidurile nu
şi local, reducând
medicale, a ambulatoriilor şi
pot fi lansate spre
inegalităţile în ceea
a unităţilor de primiri urgenţe
consultare publică şi,
ce priveşte starea
(perioadă de implementare:
implicit, nu pot fi
de sănătate
2016-2023).
deschise apelurile de
proiecte.
MDRAP
1.
Construcţia/
dotarea
spitalelor
de
urgenţă
regionale
(perioadă
de
implementare: din momentul
actualizării
studiilor
de
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

3

124

(2)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(3)

(4)

(5)
fezabilitate de către MS până în 2023);
2. Reabilitarea/modernizarea
şi dotarea spitalelor judeţene
(perioadă de implementare:
2017-2023).

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

Sănătate
Asigurarea integrităţii în cadrul sistemului de sănătate124/ Contribuie la asigurarea accesului la asistenţă medicală pentru populaţie şi la utilizarea eficientă a fondurilor din sănătate
Îmbunătăţirea calităţii şi
n.a.
Pentru creşterea calităţii 1.
Identificarea
şi Incluziune socială
n.a.
n.a.
Asigurarea
eficienţei serviciilor publice
serviciilor medicale şi/sau managementul riscurilor de
accesului
la
din sistemul sanitar românesc
pentru
reducerea corupţie la nivelul spitalelor
asistenţă medicală
prin promovarea integrităţii
vulnerabilităţilor etice s-a publice, al Direcţiilor de
pentru populaţie şi
publice şi a responsabilităţii
reglementat organizarea unui Sănătate Publică şi al
la
utilizarea
în gestionarea resurselor
sistem de monitorizare şi structurilor MS (trim. I/2017)
eficientă
a
control a sesizărilor şi 2. Monitorizarea achiziţiilor
fondurilor
din
reclamaţiilor referitoare la publice derulate la nivelul
sănătate
nerespectarea
drepturilor spitalelor publice (trim. I/
pacienţilor de către cadrele 2017);
medicale, dar şi la abuzurile 3. Monitorizarea incompapacienţilor faţă de cadrele tibilităţilor şi conflictelor de
medicale prin implicarea interese din cadrul sistemului
Consiliului
Etic
şi
a public de sănătate (trim. I/
Compartimentului
de 2017);
Integritate din cadrul MS.
4. Îmbunătăţirea monitoriÎn vederea creării unui sistem zării bugetelor de venituri şi
de feedback al pacientului şi cheltuieli la nivelul spitalelor
raportare
către
structuri publice (trim. I/2017);
competente a fost redactat un 5. Îmbunătăţirea activităţii
chestionar care va fi aplicat Consiliilor de Etică şi a
pacienţilor
la
nivelul Mecanismului de Feedback
al Pacientului (trim. I/2017);
unităţilor sanitare.

Măsura nu a fost inclusă în Planul de acţiuni pentru implementarea RST 2015.
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

3

(2)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)

(5)
6. Crearea unui portal de
angajare în sistemul public
de sănătate (trim. IV/2017);
7. Dezvoltarea unui plan unic
de acţiune antifraudă şi
anticorupţie pentru sistemul
de sănătate (trim. II/2017);
8. Îmbunătăţirea criteriilor de
evaluare a performanţelor
manageriale
pentru
conducătorii
spitalelor
publice (trim. IV/2017);
9.Elaborarea unor criterii
transparente pentru alocarea
fondurilor atât in sistemul
public, cât şi în cel privat
(trim. III/2017);
10. Dezvoltarea de servicii
de e-Guvernanţă pentru
diferite avize, certificări sau
documente eliberate în cadrul
sistemului de sănătate (trim.
IV/2017);
11.Dezvoltarea de sisteme de
analiză pentru domeniile
strategice ale sistemului de
sănătate (trim. IV/2017).

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

Politici sociale/educaţionale
Aplicarea prevederilor Legii 248/2015 privind privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate/ Stimularea accesului şi participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Legea oferă autorităţilor - Legea 248/2015 privind A intrat în vigoare Legea 1.Elaborarea unui ordin Se estimează că Necuprinderea tuturor Din bugetul de stat
Combaterea
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST

Obiectivele
Strategiei Europa
2020

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
Instrumente juridice/
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
administrative
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
locale posibilitatea de a privind
stimularea 248/2015 privind stimularea comun
al
miniştrilor peste 111.000 de potenţialilor
sărăciei
şi
a
aloca, din bugetele locale, participării în învăţământul participării în învăţământul finanţelor,
muncii
şi copii (cu vârste de beneficiari ai legii din În 2016, sumele excluziunii
126
beneficii sociale cu titlul de preşcolar
a
copiilor preşcolar
a
copiilor educaţiei pentru aprobarea 3-6
ani)
vor cauza
unor aprobate
prin sociale,
prin
stimulent
educaţional provenind
din
familii provenind
din
familii procedurii de emitere şi a beneficia
de impedimente
Legea nr. 339/2015 alocarea de resurse
familiilor aflate în situaţii de defavorizate;
defavorizate (ian. 2016).
modelului tichetelor sociale. program,
cu administrative
(de privind bugetul de sub
forma
risc şi care au copii cu vârste - HG nr. 15/2016 pentru A fost aprobat HG nr. 2. Elaborarea unui ordin al condiţia
ex.,
lipsa stat pe 2016 vor fi tichetelor sociale,
cuprinse între 3 şi 6 ani. Aprobarea Normelor de 15/2016 pentru aprobarea ministrului finanţelor pentru frecventării în mod documentelor
de repartizate
prin unei categorii bine
Acordarea stimulentului este aplicare a Legii nr. 248/2015 Normelor de aplicare a Legii aprobarea
criteriilor
de regulat a unităţilor identitate, întârzieri în HG, la propunerea determinate
de
condiţionată de frecventarea şi a procedurii de acordare a nr. 248/2015 (ian. 2016).
autorizare
a
unităţilor de
învăţământ stabilirea modalităţii MENCS
şi beneficiari.
cursurilor
uneia
dintre tichetelor sociale pentru
emitente de tichete sociale preşcolar.
Pe de identificare a MMFPSPV
Facilitarea
instituţiile de învăţământ grădiniţă.
este necesară.
termen mediu şi beneficiarilor
care
accesului copiilor
preşcolar de către copiii
3. Crearea unui sistem de lung acest lucru va trebuie realizată de
defavorizaţi
la
proveniţi din familiile lipsite
monitorizare
a
aplicării contribui la redu- către
autorităţile
dreptul la educaţie.
de posibilităţi materiale sau
prevederilor legii.
cerea
părăsirii locale etc.)
- Creşterea ratei de
cu
posibilităţi
materiale
timpurii a şcolii de
succes şcolar a
reduse125
către aceşti copii,
acestor copii şi a
cunoscându-se
şansele lor de a
importanţa pe care
parcurge cât mai
educaţia timpurie o
mulţi
ani
în
are
asupra
sistemul
de
participării
şi
învăţământ.
reuşitei
- Reducerea ratei
educaţionale
de
abandonului şcolar
mai
târziu
a
şi
a
ratei
copiilor şi tinerilor.
infracţionalităţii.
Totodată, această
Dezvoltarea
măsură
va
durabilă economică
contribui şi la
şi socială, prin
Descrierea măsurii

(1)

Efecte preconizate

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

Acest tichet social se oferă sub forma unui voucher care nu va putea fi transformat în bani dar cu care se vor putea achiziţiona alimente, haine, jucării sau rechizite pentru copiii care provin din familiile
defavorizate al căror venit pe membru de familie nu depăşeşte dublul venitului minim garantat
126
Art. 6 din Legea 248/2015 stabileşte valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional de 0,1 ISR (indicatorul social de referinţă), exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă
beneficiar al stimulentului educaţional.
125
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Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

4

127

(2)

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)

(5)

Întreprinderi publice (ÎP)
Adoptarea legii de reformare a guvernanţei corporative a ÎP/ Reformarea ÎP
Modificarea actualului cadru
Lege
Publicarea Raportului final 1.
Susţinerea
legislativ
referitor
la
privind
evaluarea amendamentelor
în
guvernanţa
corporativă
implementării
OUG Parlament
în
vederea
(OUG nr.109/2011), prin
nr.109/2011
realizat
de adoptării proiectului de lege
introducerea de prevederi
evaluatori independenţi (feb. (trim. II/ 2016);
care să prevină interferenţele
2015);
2.
Elaborarea
liniilor
politice
în
gestionarea
Constituirea grupului de lucru directoare
strategice
şi
curentă a ÎP; să garanteze o
mandatat de CI127 pentru tehnice
în
domeniul
separare între calitatea de
formularea amendamentelor guvernanţei
corporative,
proprietar a autorităţilor
la OUG nr.109/2011 (mar. inclusiv a documentelor şi
publice tutelare şi funcţia
2015);
instrumentelor cadru pentru
acestora de elaborare a
Formularea amendamentelor facilitarea aplicării unitare a
politicilor
şi
să
la OUG nr.109/2011 (mai cadrului
normativ
în
îmbunătăţească funcţia MFP
2015);
domeniu (trim. IV/2016);
şi a autorităţilor publice
Derularea de consultări cu IFI 3. Elaborarea Raportului
tutelare de aplicare a legii şi
pentru
îmbunătăţirea Anual (anual/trim. III al
de supraveghere a ÎP.
conţinutului amendamentelor anului ulterior celui de
(perioada iunie – sept. 2015); raportare);
Aprobarea amendamentelor 4.Operaţionalizarea
mecade către preşedintele CI şi nismului de monitorizare a
efectuarea consultării publice implementării
guvernanţei
(oct 2015);
corporative şi a perforAprobarea formei finale a manţelor ÎP - faza pilot
amendamentelor de către pentru 3 ÎP (trim. IV/2016).
guvern şi transmiterea la

Comisia Interministerială pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor OUG. nr.109/2011
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Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(6)
(7)
(8)
(9)
reducerea sărăciei
facilitarea
şi
creşterea
accesului
la
nivelului
de
educaţie.
incluziune socială.
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

n.a.

1.
Nerespectarea termenelor din cauze
independente
de
Executiv, respectiv
amânarea dezbaterii
amendamentelor în
comisiile
de
specialitate
ale
Camerei Deputaţilor.
2.
Din
cauza
întârzierii
votului
Parlamentului
pe
proiectul de lege
pentru
aprobarea
OUG 109/2011 cu
amendamentele
aprobate de guvern în
6 ianuarie, atribuţia
MFP de monitorizare
lipseşte,
astfel
operaţionalizarea
mecanismului
va
depăşi termenul.

1.Îmbunătăţirea
actului
de
administrare
şi
management
reflectat în evoluţia
performanţelor
economicofinanciare a
ÎP
începând cu 2017
2.
Facilitarea
aplicării unitare a
O.U.G. nr. 109/
2011 în forma
amendată

Sub-categorie RST/ Titlul scurt al măsurii/ Principalele obiective de politică şi relevanţa pentru RST
Informaţii privind măsurile planificate şi cele deja adoptate
Descrierea principalelor măsurilor cu relevanţă directă pentru a răspunde recomandărilor specifice de ţară
Nr. RST
Descrierea măsurii
Instrumente juridice/
administrative

(1)

(2)

ROMANIA PNR 2016

(3)

Calendar privind progresele Calendar privind etapele
înregistrate
următoare
în ultimele 12 luni

(4)
Parlament (ian. 2016);
Susţinerea amendamentelor în
comisiile de specialitate din
Parlament (feb. – mar. 2016).

(5)

58

Efecte preconizate

Obiectivele
Strategiei Europa
2020
Contribuţia
estimată la
obiectivele
Strategiei
Europa 2020

(6)

Provocări/
Riscuri

Implicaţii
bugetare

Elemente
calitative

Variaţia globală şi
Provocări/ riscuri
Descrierea
anuală a
specifice legate de
calitativă a
veniturilor şi
punerea în aplicare
efectelor
cheltuielilor
a
preconizate şi
publice (mil. lei)
măsurilor
momentul
Contribuţia
apariţiei acestora
fondurilor UE
(sursă şi sume)
(7)
(8)
(9)

ANEXA 2 - ŢINTE NAŢIONALE EUROPA 2020

Obiective Europa 2020

Ţinta naţională
2020

1. Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta
de 20-64 ani

70%

2%
2. Investiţii în cercetare şi dezvoltare (%
(1% surse publice +
din PIB)
1% surse private)

EVOLUŢIA INDICATORILOR
Valoare iniţială/an
0,47%**
(0,28% public +
0,19% privat)/2009

2010

2011

2012

2013

64,8%*

63,8%*

64,8%*

64,7%*

0,46%**

0,50%**

0,49% **

0,39%**

2014
65,7%**
0,38% PIB**

(0,28% public + (0,32% public + (0,30% public + (0,27% public + (0,22% public +
0,18% privat) 0,18% privat) 0,19% privat) 0,12% privat) 0,16% privat)

2015
66%**
n.a.

3. Energie şi schimbări climatice (20/20/20)
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră faţă de anul de bază 1990128

20%

0%/1990

Ponderea energiei din surse regenerabile
în consumul final brut de energie

24%

17,6%*/2005

53,56%

51,69%

23,4%*

21,4%*

52,34%

56,32%

56,43%

22, 8%*

23, 9%*

26,27%129

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

31,0*

30,8*

n.a.

19%
(10 Mtep)

-

n.a.

16,9%
(7,25 Mtep)

43131

33,9/2009*

34,3*

34,8*

Rata părăsirii timpurii a şcolii

11,3%

15,9% /2008

19,3%*

18,1%*

17,8%*

17,3%*

18,1% *

18,9%p*

Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani
absolventă a unei forme de educaţie
terţiară

26,7%

16%/2008

18,3%*

20,3%*

21,7%*

22,9%*

25%*

25,5%p*

0/2008

- 528 mii
persoane*

- 788 mii
persoane*

- 511 mii
persoane*

- 817 mii
persoane*

Creşterea eficienţei energetice
Reducere a consumului de energie primară
Consumul de energie primară (Mtep)

130

16,6%
(7,3 Mtep)

n.a.

130

33,6*

4. Educaţie

Reducerea cu 580
5. Promovarea incluziunii sociale, în
mii a nr. de
special prin reducerea sărăciei persoane aflate în
reducerea cu cel puţin 20 de milioane a
risc de sărăcie şi
numărului de persoane aflate în risc de
excluziune socială
sărăcie şi excluziune socială
faţă de anul 2008
* Sursa: Eurostat
** Sursa: Institutul Naţional de Statistică

- 869 mii
persoane*

n.a.

Date furnizate de MMAP, conform ultimei versiuni a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), elaborată de România în luna martie 2016, pentru perioada 1989-2014
Conform valorii raportate de România la COM prin Raportul de progres al României privind promovarea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
130
Estimare ME
131
Primul Plan naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE 1)
128
129
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ANEXA 3 – TABEL DE RAPORTARE PRIVIND OBIECTIVELE NAŢIONALE EUROPA 2020
Progrese privind punerea în aplicare
Obiectiv naţional privind ocuparea forţei de
muncă [Rata ocupării (20-64): 70%]
În anul 2015, rata ocupării (20-64 ani) a
înregistrat valoarea de 66%, la o distanţă de 4 p.p.
faţă de ţinta naţională asumată pentru anul 2020

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
Facilitarea tranziţiilor din şomaj sau - BAS a finanţat pachete de măsuri active de ocupare prin implementarea
cărora peste 354.000 persoane au fost încadrate în muncă, din care peste
inactivitate către ocupare
75.000 tineri cu vârsta sub 25 ani, aprox. 29.500 persoane cu vârsta 55+
şi cca. 142.000 femei;
- 122.017 persoane (din care 20.251 tineri şi 32.706 femei) au beneficiat de
programe, finanţate din FSE, destinate creşterii mobilităţii ocupaţionale şi
îmbunătăţirii capacităţii de (re)integrare pe piaţa muncii a persoanelor
inactive şi a şomerilor de lungă durată132;
- pentru acompaniamentul personalizat acordat tinerilor aflaţi în risc de
marginalizare socială au fost încheiate 372 contracte de solidaritate, cea
mai mare parte a tinerilor provenind din mediul rural – 209 persoane sau
au nivel redus de calificare profesională – 229 persoane;
- îmbunătăţirea accesului femeilor la piaţa muncii a fost sprijinită financiar
din FSE, 31.000 persoane beneficiind de măsuri de dezvoltare a
antreprenoriatului133 (cca. 3.000 femei au demarat o activitate
independentă);
- din bugetul de stat se finanţează investiţii ce contribuie la crearea de
locuri de muncă şi reducerea disparităţilor regionale134. Până în februarie
2016, au fost aprobate 20 de acorduri de finanţare, în valoare de 17,15
mil. euro, fiind preconizată crearea a 3.061 locuri de muncă, din care 917
pentru lucrători defavorizaţi
- FEADR a finanţat 2.676 întreprinderi şi 1.274 servicii turistice, fiind
Diversificarea economiei rurale
create/menţinute peste 21.000 locuri de muncă;
- în februarie 2016, erau depuse 1.000 proiecte dedicate înfiinţării de noi
întreprinderi, din care selectate pentru contractare 31 proiecte (în valoare
de 1,87 mil. euro), iar din cele 502 proiecte având ca obiectiv dezvoltarea
activităţilor neagricole erau selectate 19 proiecte (însumând 2,73 mil.
euro);
- 12.765 persoane au beneficiat de fonduri prin măsura de instalare a
tinerilor fermieri, finanţată prin programul 2007-2013. În februarie a.c.
erau contractate 633 proiecte (în valoare de 26,85 mil. euro) având ca
obiectiv instalarea tinerilor fermieri, finanţate din PNDR 2014-2020;
- FSE a finanţat programe de instruire, servicii de consiliere, de plasare la
locul de muncă şi evaluare a învăţării anterioare135 pentru 171.224

POS DRU 2007 – 2013, AP 5, DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
POS DRU 2007-2013, DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale şi DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
134
HG nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, modificată prin H.G. nr. 784/2014
135
POS DRU 2007 – 2013, AP 5, DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
132
133
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Progrese privind punerea în aplicare

Obiectiv naţional privind
dezvoltarea [2% din PIB]

cercetarea

şi

În 2014, cheltuielile de CD au reprezentat
0,38% din PIB137 (0,22% din PIB – sector
public şi 0,16% din PIB – sector privat), în
scădere cu 0,01 p.p. pe total cheltuieli faţă de
2013, dar în creştere cu 0,04 p.p. la cheltuielile
din sector privat (0,27% PIB – sector public şi
0,12% PIB – sector privat).
În 2014, au fost cheltuite 2.555,7 mil. lei pentru
activitatea de CD, în cele patru sectoare de
performanţă138, în creştere faţă de 2013 (2464,8
mil. lei). Cheltuielile cu cercetarea aplicativă au
reprezentat 44,0% din cheltuielile totale,

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
persoane rezidente în mediul rural sau ocupate în agricultura de
subzistenţă.
- peste 43.400 persoane (din care cca. 1.000 persoane de etnie romă şi 427
Formare profesională
persoane private de libertate) au participat la cursuri de instruire, cca.
17.700 persoane fiind încadrate în muncă, în termen de 12 luni de la data
absolvirii;
- ANOFM a pus în aplicare cardul profesional, fiind emise 137.039 de
carduri, din care 24.039 pentru tineri cu vârsta sub 25 ani;
- formarea profesională continuă a lucrătorilor a fost finanţată din FSE,
aprox. 416.514 persoane îmbunătăţindu-şi nivelul calificărilor136, iar
48.319 fermieri care deţin exploataţii de semi-subzistenţă şi tineri ce au
preluat o exploataţie agricolă au dobândit noi competenţe participând la
cursuri finanţate din FEADR 2007-2013.
Identificarea tendinţelor de schimbare şi de Proiectul Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii
anticipare pe termen scurt a evoluţiilor pe piaţa adaptat continuu la dinamica economică a facilitat realizarea metodologiei
de analiză şi prognoză, a procedurii de implementare a mecanismului de
muncii
analiză, prognoză şi previziune a pieţei muncii şi a platformei
www.sistempartenerialdeocupare.ro, la care pot avea acces atât agenţiile de
ocupare, cât şi angajatorii.
Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare Prin programele Resurse umane şi Idei ale PNCDI II au fost susţinuţi
financiar peste 2.000 de cercetători (din care jumătate tineri sub 35 de ani)
în cadrul proiectelor de cercetare post doctorală, de stimulare a constituirii
de tinere echipe de cercetare independente, pentru premierea rezultatelor în
cercetare sau de sprijin a activităţilor de cercetare exploratorie. În cadrul
competiţiei 2014 Tinere echipe, au fost finanţate 384 proiecte, în valoare
totală de 207 mil. lei.
Prin FEDR 2014-2020 sunt finanţate proiecte pentru atragerea de
cercetători cu înalte competenţe din străinătate în scopul creării de nuclee
de competenţă ştiinţifică şi/ sau tehnologică, în domeniile de specializare
inteligentă, în cadrul unei instituţii de CD sau al unei întreprinderi gazdă cu
activitatea de CD. La apelul de proiecte din 2015, din cele 208 proiecte
depuse, 186 au promovat în faza de evaluare tehnico-ştiinţifică.
Au fost finalizate şase proiecte de infrastructuri mari de CD finanţate prin
Dezvoltarea infrastructurii de CD
programul Capacităţi al PNCDI II (în domeniile mediu, materiale, produse
şi procese inovative, sănătate, cercetare exploratorie şi de frontieră) şi 158

POS DRU 2007 - 2013, AP 2, DMI 2.3. Acces şi participare la FPC, AP 3, DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale şi DMI 3.2. - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii
137 Date provizorii publicate de INS în Comunicatul nr. 291/16 noiembrie 2015 privind activitatea de CD în anul 2014
138 Sectorul de performanţă mediul de afaceri, sectorul de performanţă guvernamental, sectorul de performanţă învăţământ superior şi sectorul de performanţă privat non-profit. Sectoarele de performanţă
guvernamental şi învăţământ superior formează sectorul public; sectoarele de performanţă mediul de afaceri şi privat non-profit, formează sectorul privat

136
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Progrese privind punerea în aplicare
înregistrând o creştere de 3,5 p.p., comparativ cu
2013, cele cu cercetarea fundamentală 35,3%
înregistrând o scădere cu 4,5 p.p. faţă de 2013, iar
cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au
crescut doar cu 1,0 p.p. de la 19,7% la 20,7%.

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
de proiecte derulate de institute de CD, universităţi şi întreprinderi şi
finanţate din FEDR 2007-2013, prin care au fost create/ modernizate 1.028
de laboratoare.
La apelul de proiecte pentru crearea sau modernizarea de centre şi
laboratoare de CD publice şi private (cu finanţare din FEDR 2014-2020),
din cele 149 de proiecte depuse (39 depuse de întreprinderi), 133 au trecut
în faza de evaluare tehnico-ştiinţifică.
Promovarea accesului la literatura ştiinţifică de În cadrul proiectului Anelis+ (finanţat din bugetul de stat - programul
specialitate pentru toate organizaţiile de Capacităţi al PNCDI II), a fost creată infrastructura IT pentru depozitul
electronic naţional, iar pentru permanentizarea accesului la publicaţii prin
cercetare
intermediul acestei infrastructuri, în trim. IV/2015 s-a aflat în consultare
publică secţiunea I din Ghidul solicitantului POC 2014-2020, în vederea
lansării competiţiei pentru un proiect suport, cu un buget de 35 mil. euro.
Îmbunătăţirea capacităţii ANCSI de a Proiectul Eficientizarea monitorizării electronice a datelor din sistemul de
CDI (finanţat prin FSE 2007-2013, cu o valoare totală de 8,5 mil. lei) a fost
monitoriza sistemul naţional de CDI
finalizat în decembrie 2015, având ca principale rezultate: crearea
Registrului Naţional al Infrastructurilor de Cercetare (www.erris.gov.ro) şi
elaborarea ghidurilor privind aplicarea legislaţiei referitoare la drepturile de
proprietate intelectuală/ invenţiile de serviciu şi a cadrului de raportare şi
monitorizare a infrastructurilor şi a resurselor umane din sistemul naţional
de CDI.
Evaluarea,
clasificarea
şi
certificarea Cadrul legislativ referitor la evaluarea şi certificarea unităţilor şi instituţiilor
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare naţionale de CDI (INCD) a fost îmbunătăţit: au fost aprobate OG nr.
41/2015139 care prevede, printre altele, necesitatea completării criteriilor de
(INCD)
evaluare a INCD şi creşterea alocărilor bugetare până la 1% din PIB în
2020 şi HG nr. 97/2016140 care introduce noi criterii de evaluare legate de
sustenabilitatea economică a INCD, de impactul activităţilor lor asupra
mediului economic naţional şi de eficienţa actului managerial.
A fost publicată decizia ANCSI nr. 9008/2016 privind certificarea unităţilor
de cercetare-dezvoltare, evaluate şi clasificate, în vederea certificării.
Dezvoltarea activităţilor de CDI în sectorul Prin programele Parteneriate şi Inovare ale PNCDI II au fost sprijinite
circa 725 de întreprinderi în derularea de proiecte colaborative de cercetare
privat
aplicativă, pentru dezvoltarea de produse, sisteme şi tehnologii inovative şi
pentru stimularea exportului high-tech şi au fost acordate 38 de cecuri
pentru inovare (nivelul cheltuielilor, pe anul 2015, fiind de cca. 200 mil.
lei).
Din FEDR 2007-2013 au fost finanţate 444 de proiecte de CDI derulate de

139

Pentru modificarea şi completarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Pentru modificarea şi completarea HG 1062/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de
cercetare-dezvoltare (aprobat în şedinţa de guvern din 18 februarie 2016)

140
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Progrese privind punerea în aplicare

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
întreprinderi (116 proiecte derulate de întreprinderi de tip start-up şi spinoff) şi s-au finalizat 328 de proiecte, rezultând 281 de cereri de brevete
depuse, 109 de rezultate de CD transferate şi implementate în întreprinderi
şi 1.869 de locuri de muncă nou create (nivelul cumulat al cheltuielilor 263 mil. euro, volumul fondurilor private atrase - circa 315 mil. euro).
În urma apelurilor de proiecte cu finanţare din FEDR 2014-2020, din cele
170 de proiecte depuse de întreprinzători privaţi, 59 de proiecte au
îndeplinit criteriile de evaluare şi selecţie.
Crearea de parteneriate public-private pentru FEDR 2014-2020 susţine proiecte de parteneriat pentru transfer de
cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership). În urma apelului de proiecte
CD şi pentru transfer de cunoştinţe
pentru 2015, din 75 de proiecte depuse, 56 au îndeplinit criteriile de
evaluare şi selecţie.
Acordarea de facilităţi fiscale întreprinderilor A fost supus dezbaterii publice ordinul comun al MENCS şi MFP care
înlocuieşte OMFP nr.256/2015, în baza noului Cod Fiscal141, iar pentru
cu activitate de CD
expertizarea activităţilor de CD se urmăreşte înfiinţarea Registrului de
experţi şi elaborarea unei metodologii de expertizare.
Instruirea cercetătorilor şi a inginerilor în În 2015 au avut loc două sesiuni de instruire (iulie şi septembrie) pe aspecte
problematica drepturilor industriale şi a legate de orientarea strategică instituţională pentru INCD, invenţiile de
proprietăţii intelectuale pentru îmbunătăţirea serviciu, ecosistemul antreprenorial şi programele de finanţare specifice şi a
fost elaborat Manualul de bune practici pentru aplicarea legislaţiei privind
transferului tehnologic
invenţiile de serviciu.
Consolidarea
dimensiunii
europene/ În 2015, România a devenit membru în Organizaţia Europeană pentru
Cercetare Nucleară/CERN.
internaţionale a CDI
- sprijinirea participării româneşti la programe Au fost finanţate peste 156 de proiecte cu participare românească în cadrul
de CDI europene şi internaţionale
Programului Orizont 2020 şi a continuat implementarea a 252 de proiecte
- dezvoltarea
unor
programe-cadru
de derulate în cadrul a 18 acorduri bilaterale (cele mai importante cu Japonia colaborare bilaterală cu ţările dezvoltate, în 0,24 mil. lei, China - 0,75 mil. lei şi Africa de Sud - 0,675 mil. lei). La
domenii de înaltă tehnologie
sfârşitul anului 2015 s-a lansat spre consultare Ghidul solicitantului secţiunea H pentru proiecte destinate creării de sinergii cu acţiunile
Programului Orizont 2020 şi alte programe internaţionale de CDI.
În trim. I/2016, în cadrul programului Cooperare Internaţională al PNCDI
III, ROSA142 a lansat competiţia de proiecte C3-2016 pentru susţinerea
participării României la programele STAR cu Agenţia Spaţială Europeană.
Implementarea proiectelor de infrastructuri de În cadrul proiectului ELI-NP au fost finalizate lucrările de construcţie a
cercetare
pan-europene
Extreme
Light clădirilor civile, continuă lucrările de construcţie a clădirilor speciale pentru

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Agenţia Spaţială Română, în calitate de organizaţie coordonatoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată - STAR, program aprobat în baza
Legii nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului României cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi a Deciziei Preşedintelui A.N.C.S. nr. 9031/2012

141
142
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Progrese privind punerea în aplicare

Obiectiv naţional privind emisiile GES, pentru
anul 2020: [nivelului emisiilor non-ETS145
poate creşte cu maxim 19% comparativ cu
nivelul înregistrat în anul 2005].
Conform ultimelor date disponibile146, emisiile
non-ETS147 au scăzut între 2005 şi 2014 cu
5,93% (de la 71,34 mil. tone CO2 echivalent la
67,11 mil. tone CO2 echivalent). România se
încadrează în ţinta privind emisiile non-ETS,
asumată sub Decizia nr. 406/2009/CE.

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
Infrastructure – Nuclear Physiscs (ELI-NP) şi experimente şi au fost efectuate achiziţii de componente pentru sistemul
Centrul internaţional de studii avansate pentru laser şi pentru sistemul fascicul gamma143.
A fost lansată competiţia internaţională de idei144 ”Laser Valley - Land of
sisteme fluvii-delte-mări „Danubius”
Lights”, care are ca scop identificarea principalelor direcţii de dezvoltare
urbanistică a oraşului Măgurele, în perspectiva potenţialului uriaş al
proiectului ELI-NP. Pentru susţinerea contribuţiilor româneşti la Strategia
UE pentru Regiunea Dunării, în domeniul CDI, au fost create premisele
realizării Centrului internaţional de studii avansate pentru sisteme fluviidelte-mări „Danubius”. În decembrie 2015, COM a aprobat solicitarea
pentru includerea proiectului pe lista infrastructurilor de interes paneuropean, proiectul urmând a fi finanţat din FEDR 2014-2020.
Diminuarea emisiilor de GES din sectorul Reducerea emisiilor de GES şi a poluării în sectorul energetic
energiei
- finanţarea de proiecte pentru realizarea unor - prin Programul privind creşterea producţiei de energie din surse
sisteme care utilizează energie din surse
regenerabile, cu finanţare din Fondul pentru Mediu, la data de
alternative, nepoluante şi fără emisii GES;
31.12.2015 erau în derulare 3 proiecte, 8 proiecte au fost suspendate,
pentru 12 proiecte a încetat contractul de finanţare, iar 29 proiecte au fost
reziliate în 2015.
- retehnologizarea unor unităţi mari de ardere şi - calitatea aerului în 7 localităţi va fi îmbunătăţită semnificativ prin
stimularea produceri de energie din surse
retehnologizarea a 7 sisteme/unităţi mari de ardere, finanţate din POS
nepoluante.
Mediu, prin intermediul a 7 proiecte. Dintre acestea 3 proiecte sunt
finalizate, 4 proiecte se vor finaliza în semestrul I/2016.
Limitarea emisiilor GES din domeniul Modernizarea sectorului transporturi, în vederea eficientizării consumului
de resurse şi reducerii emisiilor de GES.
transporturilor
- modernizarea transportului feroviar de călători şi - au fost modernizate 7 locomotive (4 LDE 2100 CP şi 3 LE) şi 33 de
marfă prin sporirea performanţelor tehnice şi
vagoane cisternă, nivelul cheltuielilor (din surse financiare proprii)
energetice ale parcului de material rulant
ajungând la cca. 14 mil. lei.
- stimularea înnoirii parcului auto
- prin Programul RABLA în anul 2015 au fost scoase din uz 25.423
autovehicule cu grad înalt de emisii poluante.
- acreditarea Aeroportului Internaţional Henri - Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a obţinut, în cea de-a doua
parte a anului 2015, certificarea pentru nivelul II de acreditare a
Coandă
Bucureşti
(AIHCB)
conform
Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, conform standardului
standardului de certificare a managementului
emisiilor de CO2 prevăzut în Programul de
de certificare a managementului emisiilor de CO2 din Programului de

În perioada 2013- 2015, au fost efectuate cheltuieli în valoare totală de 586 mil. lei, din care FEDR 2007-2013 - 486 mil. lei
Organizată sub egida MENCS în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură ”Ion Mincu“, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” şi Primăria oraşului Măgurele
145
Emisii din sectoarele care nu intră sub incidenţa Schemei de tranzacţionare a emisiilor GES (ETS)
146
Date furnizate de MMAP, conform ultimei versiuni a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), elaborată de România în luna martie 2016, pentru perioada 1989-2014
147
Emisiile GES din sectoarele neacoperite de Schema de comercializare a certificatelor de emisii GES - EU ETS
143
144
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
Acreditare a Nivelurilor de CO2 pentru
Acreditare a Nivelurilor de CO2 pentru Aeroporturi
Aeroporturi148
Mai buna utilizare a terenurilor degradate şi îmbunătăţirea factorilor de
Creşterea suprafeţelor împădurite:
mediu.
- împădurirea terenurilor degradate (Programul de - în anul 2015, s-au realizat lucrări de împădurire pe suprafaţa de 829 ha
împădurire a terenurilor degradate prin Fondul
terenuri degradate (42 ha – RNP Romsilva, 445 ha – Administraţia
de Mediu)
Fondului pentru Mediu, 342 ha – Gărzile Forestiere); pentru consolidarea
plantaţiilor realizate în anii anteriori s-au realizat completări şi refaceri pe
- împăduriri realizate de RNP – Romsilva.
suprafaţa de516 ha (191 ha – RNP Romsilva, şi 325 ha – Gărzile
- împăduriri realizate de Gărzile Forestiere
Forestiere); tot în anul 2015 s-au realizat lucrări de împăduriri în fondul
forestier naţional pe suprafaţa de 10441 ha, iar pentru consolidarea
plantaţiilor realizate în anii anteriori s-au realizat completări şi refaceri pe
suprafaţa de 4628 ha (3361 ha pe terenurile proprietate publica a statului
aflate în administrarea RNP-Romsilva şi 1267 ha pe terenurile proprietate
a UAT-urilor şi terenuri private).
Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii în localităţi
Extinderea spaţiilor verzi în localităţi
- înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente - erau în derulare la data de 31.12.2015 30 proiecte pentru extinderea,
plantate în localităţi, precum şi modernizarea şi
reabilitarea şi înfiinţarea de spaţii verzi, cu finanţare de la bugetul de stat,
reabilitarea spaţiilor verzi existente
prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi. Dintre acestea, 23 proiecte sunt
pentru realizarea de parcuri noi (22 proiecte au fost finalizate în anul
2015).
Îmbunătăţirea managementului deşeurilor, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate istoric; gestionarea mai bună a deşeurilor, inclusiv a
inclusiv al deşeurilor periculoase
deşeurilor periculoase.
- elaborarea şi implementarea proiectelor de - au fost demarate şi sunt în diverse faze de implementare 32 proiecte de
dezvoltare a sistemelor integrate de management
realizare a sistemelor de management integrat al deşeurilor.
al deşeurilor (POS Mediu)
- deschiderea de noi depozite regionale de deşeuri - au fost finalizate 16 depozite regionale de deşeuri şi au fost închise 189
şi staţii de compostare, conforme standardelor
depozite de deşeuri vechi din zonele rurale şi 93 depozite de deşeuri
europene, concomitent cu închiderea depozitelor
vechi din zonele urbane.
vechi, neconforme (POS Mediu)
Protecţia resurselor de apă şi realizarea Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea sistemelor integrate de alimentare
sistemelor integrate de alimentare cu apă, a cu apa, a staţiilor de tratare, canalizare şi a staţiilor de epurare, în contextul
intensificării eforturilor pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Tratatul
staţiilor de tratare, canalizare şi epurare
privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană:

Programul de Acreditare a Nivelurilor de CO2 pentru Aeroporturi (Airport Carbon Accreditation Program), lansat în iunie 2009 de Consiliul Aeroporturilor Internaţionale, are ca scop evaluarea
performanţelor aeroporturilor în gestionarea şi reducerea emisiilor de CO2 rezultate din activităţile aeroportuare şi aplicarea unui standard european pentru aeroporturi, care include 4 nivele de acreditare:
cartografiere (evaluarea emisiilor de CO2 sau stabilirea amprentei de CO2 a aeroportului), reducere (aplicarea unor măsuri de reducere a emisiilor), optimizare (optimizarea activităţilor aeroportuare) şi
neutralitate (aplicarea unor măsuri de plafonare a emisiilor prin introducerea posibilităţilor de offset)
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
- dezvoltarea de sisteme integrate de alimentare cu - în decembrie 2015, au fost inventariate la nivel naţional 1423 de reţele de
apa, realizarea şi reabilitarea staţiilor de tratare,
canalizare, din care 870 funcţionale şi 553 în diferite stadii de executare.
canalizare şi a staţiilor de epurare
În ceea ce priveşte staţiile de epurare a apelor uzate, în decembrie 2015,
existau 861 staţii de epurare, din care 636 funcţionale şi alte 225 staţii de
epurare noi finalizate la care populaţia nu a fost racordată încă sau aflate
în probe tehnologice/dezafectate. Gradul de acoperire cu sisteme de
colectare a apelor uzate corespunde unei încărcări biologice de cca.
63,5% locuitori echivalenţi, iar gradul de acoperire cu staţii de epurare a
apelor uzate corespunde unei încărcări biologice de cca. 56,5% locuitori
echivalenţi. Investiţiile realizate în perioada 2007 – decembrie 2015
pentru infrastructura de apă uzată se ridică la cca. 4.965 mil. euro, din
care 52,1% pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare şi
47,9% pentru reabilitarea şi construirea de noi staţii de epurare.
- extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi - au fost realizate 107 staţii de epurare ape uzate şi 4.250 km de reţea de
apă uzată (POS Mediu)
canalizare.
Implementarea
sistemelor
adecvate
de Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră
şi faună sălbatică şi asigurarea managementului eficient al ariilor protejate,
management pentru protecţia naturii
cu prioritate a reţelei europene Natura 2000.
- conservarea diversităţii biologice, a habitatelor - suprafaţa ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000 care
naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică
beneficiază de măsuri de conservare a naturii, în prezent, se ridică la
aproximativ 325.932,04 ha.
- asigurarea managementului eficient al ariilor - au fost atribuite în custodie/administrare 293 de arii naturale protejate şi
protejate, cu prioritate a reţelei europene Natura
au fost aprobate planurile de management pentru 37 arii naturale
2000 (POS Mediu)
protejate
Operaţionalizarea Strategiei Naţionale privind Implementare Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice 20132020 şi aprobarea prin Hotărâre a Guvernului a CRESC şi a PNASC
Schimbările Climatice 2013-2020 prin:
- dezvoltarea
Strategiei
naţionale
privind - prin proiectul OPERA-CLIMA149, Strategia Naţională privind
schimbările climatice şi creşterea economică
Schimbările Climatice (SNSC) 2013-2020 a fost supusă unui triplu proces
bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC);
de extindere, consolidare, operaţionalizare, scop în care s-au elaborat şi
se află în proces de avizare interministerială atât Planul naţional de
- elaborarea Planului Naţional de Acţiune privind
acţiune privind schimbările climatice (PNASC), cât şi Strategia naţională
Schimbările Climatice (PNASC);
privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii
reduse de carbon (CRESC). Aceste documente programatice vor
contribui la crearea unui cadru investiţional stabil pe termen mediu şi
lung, strategia CRESC acoperind în detaliu perioada din prezent până în
2030 şi trasând foaia de parcurs pentru anul 2050.
- crearea unei baze naţionale de date care să - prin proiectul OPERA-CLIMA a fost creată şi baza de date şi informaţii
conţină date şi informaţii privind schimbările
privind schimbările climatice (www.opera-clima.ro). Platforma s-a
climatice;
actualizat pe tot parcursul implementării proiectului, după care acest rol

Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
de administrare îi revine MMAP.
Îmbunătăţirea
sistemelor
de
protecţie Îmbunătăţirea comunicării, informării, educaţiei şi conştientizării populaţiei
asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile
împotriva riscului de inundaţii
- realizarea exerciţiilor de simulare privind - în perioada 11 mai–03 iulie 2015, s-a organizat acţiunea de simulare a
apărarea împotriva inundaţiilor;
producerii de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice, pe bazine
hidrografice şi judeţe. Având în vedere că perioadele stabilite pentru
desfăşurarea exerciţiilor de simulare s-au suprapus cu perioade reale de
manifestare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, care au
afectat mai multe zone ale ţării, în conformitate cu prevederile
Programului de desfăşurare a exerciţiilor de simulare şi în baza adreselor
nr. 9647/MT/25.05.2015 (A.B.A. Jiu), 10251/NB/25.05.2015 (A.B.A.
Siret), 8094/15.06.2015 (A.B.A. Someş-Tisa), 9958/15.06.2015 (A.B.A.
Buzău-Ialomiţa), pentru 4 bazine hidrografice din totalul de 11 s-a
procedat la anularea acestor exerciţii. Astfel, exerciţiile de simulare s-au
desfăşurat doar în 7 bazine hidrografice (Barcău, Mureş, Arieş, Bârzava,
Olt, Argeş, Bârlad) la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă Crişuri,
Mureş, Banat, Olt, Argeş-Vedea, Prut şi Dobrogea-Litoral, în 14 judeţe
(Bihor, Sălaj, Arad, Alba, Timiş, Caraş-Severin, Harghita, Covasna,
Argeş, Dâmboviţa, Vaslui, Bârlad, Tulcea, Constanţa) şi 77 localităţi.
Pentru 2016, exerciţiile de simulare vor fi organizate în perioada maiiulie 2016, în baza unei tematici aprobate de ministrul mediului, apelor şi
pădurilor
- extinderea şi modernizarea sistemelor de - au fost puse în funcţiune cca. 93,54 km consolidări şi 83,51 km diguri
protecţie împotriva riscului de inundaţii;
reabilitate care apără 67 localităţi. Acestea au fost proiectate şi realizate
pentru un debit cu asigurare 1%, superior standardelor anterioare şi în
conformitate cu noua Strategie privind Managementul Riscului la
Inundaţii.
- e1aborarea Planurilor de Management al - au fost finalizate toate cele 12 Planuri de Management al Riscului la
Riscului la Inundaţii.
Inundaţii, aferente celor 11 bazine hidrografice şi respectiv pentru fluviul
Dunărea. Aceste Planuri au fost încărcate în sistemul de raportare WISE
al COM până la 22 martie 2016. În prezent pentru aceste planuri este în
derulare procedura de evaluare strategică de mediu (SEA), urmând să fie
aprobate prin HG.
Instruirea personalului implicat în aplicarea Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru
efectivă a legislaţiei de mediu a UE referitoare protecţia mediului privind evaluarea impactului asupra mediului şi
la evaluarea strategică de mediu (SEA) şi la evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020.
evaluarea impactului asupra mediului (EIA)
- organizarea de sesiuni de formare/instruire - MMAP a derulat proiectul Formarea profesională a personalului
EIA/SEA la nivel regional şi de sesiuni de
autorităţilor competente pentru protecţia mediului privind evaluarea
formare Jaspers,.
impactului asupra mediului şi evaluarea de mediu pentru perioada 2014
– 2020, finanţat prin POAT 2007-2013. În perioada iulie - decembrie
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
2015 au fost organizate sesiuni de formare/instruire a personalului din
autorităţile de mediu, dar şi din AM-uri şi OIR-uri - 15 sesiuni de
instruire la nivel regional şi o sesiune de formare JASPERS. Durata unei
sesiuni de instruire a fost de cinci zile pentru autorităţile de mediu, iar
pentru personalul din AM-uri şi OIR-uri au avut o durata de două zile şi
au fost incluse în cadrul sesiunilor de cinci zile destinate autorităţilor de
mediu. Instruirea personalului din AM-uri şi OIR-uri are în vedere
diseminarea informaţiilor referitoare la EIA/SEA, precum şi modul în
care informaţiile rezultate din actele de reglementare emise de către
autorităţile de mediu vor fi utilizate în elaborarea aplicaţiilor de finanţare
pentru proiecte majore care urmează a fi transmise COM pentru aprobare.
Promovarea în rândul autorităţilor locale şi a Creşterea gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor locale şi a
populaţiei a necesităţii valorificării energetice a populaţiei privind necesitatea eliminării deşeurilor municipale, prin
deşeurilor solide municipale în instalaţii de valorificarea energetică a combustibilului alternativ rezultat din acestea şi
tratarea termică a deşeurilor solide municipale în instalaţii de cogenerare de
cogenerare de înaltă eficienţă
înaltă eficienţă
- discuţii la nivel de experţi şi demnitari ai - au fost iniţiate discuţiile cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi
Ministerului Energiei din România şi ai
Energiei din landul Baden-Württemberg şi cu Agenţia Germană de
Cooperare Internaţională pentru includerea în protocolul Comisiei Mixte
Ministerului Mediului şi Energiei din landul
Baden-Wurttemberg (Germania) în vederea
România – Baden Württemberg (care va avea loc în luna iulie 2016, la
încheierii unui parteneriat în domeniul
Stuttgart) a unor prevederi privind cooperarea în domeniul bioenergiei, în
bioenergiei;
scopul promovării în rândul autorităţilor naţionale şi a populaţiei a
necesităţii valorificării energetice a deşeurilor solide municipale în
- organizarea de evenimente de promovare a
instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă.
construirii de către autorităţile locale a unor
instalaţii de incinerare, ce vor fi incluse în CETMinisterul Energiei va participa ca partener asociat la proiectul
uri;
INCREASE: „Concepte integrate referitoare la energia bio şi eficienţa
energetică în regiuni selectate din spaţiul dunărean”, proiect coordonat de
Agenţia Germană pentru Cooperare Internaţională (Divizia Germania,
Europa – Regiunea Sud), în măsura în care acest proiect va fi selectat de
către INTERREG-Danube.
Instalarea infrastructurii pentru combustibilii Prin programul multianual pentru realizarea unei infrastructuri de staţii de
reîncărcare pentru autovehiculele electrice se va realiza în România o
alternativi
infrastructură solidă de combustibili alternativi.
- transpunerea
în
legislaţia
naţională
a - s-a constituit Grupul tehnic de lucru interministerial pentru transpunerea
prevederilor Directivei 2014/94/UE privind
Directivei 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru
instalarea infrastructurii pentru combustibili
combustibili alternativi150 şi este în derulare procesul de transpunere în
alternativi;
legislaţia naţională a prevederilor directivei, urmând a fi stabilită şi
instituţia iniţiatoare/instituţiile co-iniţiatoare ale actului normativ
Apărarea anumitor teritorii, în special a drumurilor de importanţă naţională,
Realizarea perdelelor forestiere

Reprezentanţi ai ME, MECRMA; MMAP; MAE; MAI; MDRAP; MFE; ANRE; MECS – ANCSI şi MT
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Obiectiv naţional privind energia din surse
regenerabile:
[Ponderea energiei din surse regenerabile în
consumul final brut de energie: 24%]
Conform valorii raportate de România la COM
prin Raportul de progres al României privind
promovarea şi utilizarea energiei din surse
regenerabile, ponderea energiei din SRE în
consumul final brut de energie a atins valoarea de
26,27% .în 2014.
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
contra factorilor climatici dăunători prin realizarea de perdele forestiere
prevăzute în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru
protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale aprobat prin Legea nr.
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi
completările ulterioare.
- s-au realizat 23 studii de fezabilitate în suprafaţă de 436 ha, care se află în
faza de analiză şi avizare.
Promovarea
SRE
prin
intermediul În perioada ianuarie – decembrie 2015, puterea electrică instalată acreditată
pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi a fost de cca.
certificatelor verzi
847 MW (incluzând puterea electrică în centralele cu acreditare temporară
expirată la 1 ianuarie 2015 şi reacreditată în cursul anului 2015).
Realizarea analizei de supracompensare a Raportul cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de
promovare prin certificate verzi a energiei din surse regenerabile de
sistemului de promovare prin certificate verzi
energie pentru anul 2014 (publicat pe pagina de internet a ANRE) a
concluzionat că nu există riscul supracompensării pentru niciuna dintre
tehnologiile analizate şi a decis că nu sunt necesare măsuri de reducere a
numărului de certificate verzi pentru producătorii care vor fi acreditaţi după
data de 1 ianuarie 2016. Pentru realizarea analizei de supracompensare a
sistemului de promovare prin certificate verzi pentru anul 2015, se află în
desfăşurare procesul de evaluare a indicatorilor specifici necesari (investiţie
specifică/MW putere instalată, rata internă de rentabilitate).
Modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de Până la data de 22 februarie 2016, dintr-un total de 89 de contracte de
finanţare semnate, 19 proiecte sunt în implementare, 37 de proiecte au fost
producere a energiei electrice şi termice
finalizate, 30 de contracte au fost reziliate şi alte trei contracte sunt în curs
de reziliere. Suma finanţării aprobate (din FEDR şi bugetul de stat) pentru
cele 56 de contracte (în implementare şi finalizate) este de 1.363 mld. lei.
Ca urmare a programelor finalizate, s-au realizat o putere instalată (electric)
de 137 MW şi o putere instalată (termic) de 30 MW.
Promovarea SRE prin intermediul Fondului În cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
pentru Mediu
încălzire (Casa verde), în anul 2015, au fost semnate 4764 de contracte având
ca beneficiari persoane fizice. Valoarea totală decontată în 2015 a fost de
26.148.000 lei (aferentă unui număr de 4358 de cereri de tragere/sisteme).
Pentru susţinerea financiară a persoanelor juridice, în cadrul aceluiaşi program,
la data de 31.12.2015 se aflau în derulare două proiecte, iar două proiecte au
fost finalizate în 2015, valoarea decontată pentru acestea fiind de aprox 1,7
mil. lei.
Producţia de energie electrică din surse regenerabile va fi extinsă prin
Realizarea de investiţii iniţiale în hidrocentrale
implementarea a două proiecte care vizează investiţii iniţiale în
hidrocentrale. Proiectele sunt în derulare, urmând să se facă decontarea
plăţilor, conform contractelor. Prin finalizarea acestor proiecte se va realiza
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Obiectiv naţional privind eficienţa energetică
[nivelul absolut al consumului de energie
primară: 42,99 Mtep ]
Conform Eurostat, în anul 2013, consumul de
energie primară a fost de 31,0 Mtep, iar în anul
2014, de 30,8 Mtep.

Obiectiv naţional privind reducerea părăsirii
timpurii a şcolii [rata de părăsire timpurie a
ROMANIA PNR 2016
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o capacitate instalată de cca. 3,72 MW.
Realizarea de investiţii iniţiale în centrale care Se află în derulare două proiecte care vizează investiţii iniţiale în centrale
care utilizează energia geotermală pentru producerea energiei termice.
utilizează energia geotermală
Beneficiarii proiectelor sunt unităţi administrativ teritoriale, iar capacitatea
totală instalată după implementarea proiectelor va fi de 8,4 MW.
Aplicarea schemei de ajutor stat pentru În perioada ianuarie-decembrie 2015, de schema de sprijin au beneficiat 37
de operatori. Sumele totale acordate ca bonus pentru perioada 1 ianuarie –
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
31 decembrie 2015 sunt în valoare de aprox. 1 mld. lei.
Extinderea perioadei de implementare a Pentru finanţarea programului Termoficare căldură şi confort s-au alocat
programului Termoficare căldură şi confort pentru anul 2016, prin Legea bugetului de stat, 75 mil. lei. A fost adoptată
HG nr. 602/2015 privind modificarea şi completarea HG nr. 462/2006
până în 2020
pentru aprobarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort.
Modernizarea şi realizarea unor unităţi, Pentru sprijinirea investiţiilor, în cadrul POS CCE, au fost semnate 43
instalaţii şi echipamente noi, în întreprinderile contracte de finanţare. Dintre acestea, până la data de 22 februarie 2016, 36
de proiecte s-au finalizat, şase proiecte au fost reziliate şi un contract este in
din industrie
curs de reziliere. Suma finanţării aprobate (din FEDR şi bugetul de stat)
pentru cele 36 de contracte (finalizate) este de aprox. 244 mil. lei.
Modernizarea parcului de material rulant la Pentru creşterea eficienţei energetice în domeniul transporturilor, a fost
METROREX prin achiziţia de material rulant continuată modernizarea parcului de material rulant de la METROREX,
prin încheierea unui contract de furnizare a opt trenuri noi. Din totalul de
de generaţie nouă
opt trenuri, patru au fost livrate la METROREX şi se află în acest moment
în probe tehnologice, urmând ca până la finele lunii iunie 2016, toate cele
opt trenuri să fie livrate şi puse în funcţiune cu călători.
Creşterea eficienţei energetice în clădirile În cadrul schemei de finanţare Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de energetică a blocurilor de locuinţe (DMI 1.2. - POR 2007-2013) au fost
contractate 135 proiecte prin care se vor reabilita termic 46.920
iluminat public
apartamente, ceea ce reprezintă 102,9 % din ţinta propusă în POR 20072013.
În cadrul unui nou pachet de măsuri (co-finanţat din FEDR în cadrul POR
2014-2020), în martie 2016, a fost lansată operaţiunea 3.1. A Creşterea
eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Până în anul 2023, prin POR
2014-2020, va fi redus consumul de energie în sectorul locuinţelor prin
îmbunătăţirea clasificării energetice pentru un număr de 128.758
gospodării.
Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe, derulat conform OUG nr. 18/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, având o alocare pentru anul 2016 de 25 mil. lei,
permite finalizarea lucrărilor privind creşterea performanţei energetice la
circa 5.748 apartamente.
- Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
Extinderea serviciilor de educaţie timpurie
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate oferă autorităţilor
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şcolii: 11,3%]
Conform celor mai recente date ale INS, în anul
2014, valoarea indicatorului era în creştere
atingând 18,1% (faţă 17.3% în 2013), iar datele
provizorii pentru trim. III/2015 indică o rată a
părăsirii timpurii a şcolii de 19,8%. Pe medii de
rezidenţă există o discrepanţa mare, de cca. 21
p.p. între mediul urban şi rural, în dezavantajul
celui din urmă (8,1% vs. 29,8% în anul 2014).

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
locale posibilitatea de a stimula financiar familiile aflate în situaţii de risc
şi care au copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani. Acordarea
stimulentului este condiţionată de frecventarea cursurilor instituţiilor de
învăţământ preşcolar de către copiii proveniţi din familiile lipsite de
posibilităţi materiale sau cu posibilităţi materiale reduse151. Se estimează
că cca. 111.000 de copii din familii defavorizate vor beneficia de această
lege.
Modernizarea curriculumului şcolar pentru - Începând din anul şcolar 2013-2014 se aplică curriculumul şcolar nou
pentru clasa pregătitoare şi clasa I; din anul şcolar 2014-2015 pentru
învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi
clasa a II-a; iar din anul şcolar 2015-2016 pentru clasa a III-a. În anul
tehnic
şcolar 2016-2017, va fi aplicat noul curriculum pentru clasa a IV-a care a
fost deja elaborat. Procesul de elaborare a Planurilor-cadru pentru
învăţământul gimnazial şi liceal este în curs de desfăşurare. Proiectul
ROSE va acorda asistenţă tehnică şi financiară pentru revizuirea
curriculumului pentru învăţământul liceal;
- Prin OMECS nr. 5293/2015 a fost aprobată structura standardului de
pregătire profesională din Învăţământul Profesional şi Tehnic (IPT).
Sunt în curs de aprobare 200 de standarde de pregătire profesională
pentru calificările de nivel 3 şi 4152. Revizuirea curriculumului pentru IPT
se realizează pe parcursul anului şcolar 2015-2016, pentru a intra în
vigoare la clasa a IX-a, începând cu anul şcolar 2016-2017.
Consolidarea accesului la resurse digitale în - S-a finalizat procedura de evaluare pentru manualele de clasa a IV-a
(inclusiv în format digital), urmând ca acestea să fie editate până la
învăţământul preuniversitar şi evaluarea
începutul anului şcolar următor.
manualelor
- De asemenea, pentru manualele claselor I-III pentru care nu au existat
ofertanţi, procedurile se vor relua153.
- Referitor la identificarea necesităţilor investiţionale pentru fiecare unitate
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
de învăţământ în parte, pe baza Protocolului de colaborare nr.
8070/3152/15.01.2015, încheiat între MENCS şi MDRAP, MENCS a
solicitat inspectoratelor şcolare să sprijine autorităţile locale în
identificarea lucrărilor de investiţii necesare obţinerii avizului de
funcţionare a unităţilor de învăţământ. S-a finalizat baza de date şi au fost
identificate necesităţile fiecărei unităţi de învăţământ în parte,
acordându-se întâietate clădirilor în care se desfăşoară efectiv procesul de
învăţământ.

Acest tichet social nu va putea fi transformat în bani dar cu el se vor putea achiziţiona alimente, haine, jucării sau rechizite pentru copiii care provin din familiile defavorizate al căror venit pe membru de
familie nu depăşeşte dublul venitului minim garantat
152
Cadrul Naţional al Calificărilor stabileşte opt niveluri de calificare ce pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării
dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. Nivelul 3 de calificare presupune certificarea pentru absolvenţii de învăţământ
profesional/dual/învăţământ obligatoriu, iar Nivelul 4 de calificare presupune certificarea pentru absolvenţii de învăţământ liceal
153
Deschiderea ofertelor este prevăzută pentru data de 17.05.2016
151
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
- În vederea elaborării Strategiei naţionale privind infrastructura
educaţională, CNDIPT154 a fost desemnat responsabil pentru elaborarea
strategiei, prin ordin de ministru.
Configurarea, la nivelul MENCS, a unui - Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) este
funcţional, conţinând un mecanism de culegere şi procesare de date şi o
mecanism de culegere şi procesare de date
serie de module155, care cuprind secţiuni de rapoarte, facilităţi de export a
datelor şi de sintetizare şi agregare a acestora.
- MENCS şi INS lucrează la un proiect de Memorandum privind
asigurarea sprijinului reciproc în construirea statisticilor de educaţie.
Consolidarea învăţământului profesional şi - Proiectul Strategiei educaţiei şi formării profesionale în România în
perioada 2016-2020 a fost elaborat şi se află în avizare interministerială.
tehnic, mai ales a componentei de învăţare la
Prin această strategie se vor urmări:
locul de muncă
•
îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru
piaţa muncii,
•
creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională,
•
îmbunătăţirea calităţii formării profesionale,
•
dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale.
Aprobarea şi demararea implementării - Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii a fost definitivată
în cursul anului 2015 şi aprobată de guvern prin HG nr. 417/2015;
Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a
- Conform scenariului cel mai probabil de realizare, costul total de
şcolii
implementare a acestei strategii pentru perioada 2014-2020 este de
aproximativ 0,8 mld. Euro.
Extinderea măsurilor de prevenire şi - MENCS a început inventarierea intervenţiilor de tip Şcoala după
şcoală156.
intervenţie privind părăsirea timpurie a şcolii,
inclusiv prin sprijin individualizat pentru elevii - Continuă implementarea programelor A doua şansă pentru învăţământ
primar şi învăţământ secundar inferior, programul asigurând în anul
expuşi riscului de părăsire timpurie
şcolar 2015-2016:
•
participarea a 4810 elevi în învăţământul primar,
•
participarea a 8154 elevi în învăţământul secundar inferior,
•
formarea a 193 de cadre didactice pentru învăţământul primar,
respectiv a 292 de cadre didactice pentru învăţământul secundar
inferior.
- Circa 80% din totalul liceelor din învăţământul de stat (peste 1.100 de
licee) vor primi granturi prin proiectul ROSE, în valoare medie de

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Reţea şcolară, Plan şcolarizare, Managementul unităţii de învăţământ, Managementul elevului, Resurse materiale, Înscrierea în învăţământul preşcolar, Înscrierea în învăţământul primar. Deşi este
funcţional din punct de vedere tehnic, modulul Resurse umane necesită interoperabilizare cu aplicaţia informatică de salarizare unitară EduSal
156
Estimarea costurilor pentru elevii de 11-17 ani indică un necesar de 62.605.575 Euro/an (675 euro/copil/an x 92.749 copii), din care 53 mil. din FSE şi 9,3 mil. de la bugetul de stat
154
155
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Obiectiv naţional privind învăţământul terţiar
[rata tinerilor cu vârsta de 30-34 ani cu nivel
de educaţie terţiară: 26,7%]
Conform datelor INS, indicatorul a înregistrat, în
ultimii ani, o creştere continuă, ajungând de la
16,7% în 2008 la 25% în anul 2014. Datele
provizorii pentru trim. III/2015 indică o valoare a
indicatorului de 26%. Totuşi, şi la acest indicator,

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
100.000 Euro, în vederea reducerii ratei de abandon şcolar în licee,
creşterii ratei de absolvire şi îmbunătăţirii performanţei la examenul de
bacalaureat. Propunerile liceelor vor include: activităţi remediale, de
consiliere, îndrumare şi orientare vocaţională şi activităţi de dezvoltare
personală, precum şi activităţi extracurriculare şi de informare, cum ar fi:
vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la
competiţii, formarea de reţele interşcolare.
- Continuă implementarea programului Bursa profesională prin care toţi
elevii care frecventează învăţământul profesional primesc o bursă
profesională lunară de 200 lei; în anul şcolar 2015-2016 fiind acordate un
număr de 67.812 de astfel de burse, în valoare totală de 112,56 mil. lei.
- Continuă derularea programelor sociale în scopul susţinerii elevilor din
grupurile vulnerabile:
157
• Rechizite şcolare : pentru anul şcolar 2015-2016 s-au acordat
rechizite şcolare în valoare de 11,84 mil. lei, pentru 55.234
beneficiari,
158
• Bani de liceu : pentru anul şcolar 2015 - 2016 se acordă această
bursă în valoare totală de 90,387 mil. lei, pentru 60.660 beneficiari,
159
• Euro 200 : în anul 2015 s-a acordat un ajutor financiar în valoare de
aproximativ de 16 mil. lei unui număr de 17.700 beneficiari,
• Rambursarea cheltuielilor de transport160: în ianuarie 2016 au
beneficiat de rambursarea transportului 133.238 elevi, în sumă totală
de 80,25 mil. lei,
• Microbuze şcolare: în anul 2015, au fost achiziţionate şi repartizate în
întreaga ţară 68 de microbuze şi 26 autobuze pentru transportul
elevilor
Aprobarea şi demararea implementării - Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015 – 2020 a fost
definitivată în cursul anului 2015 cu sprijinul BM şi aprobată prin HG nr.
Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar
565/2015.
2015 – 2020
- Costul integral al implementării strategiei este estimat la aprox. 2,05 mld.
euro, din care 417,02 mil. euro din FESI.
Consolidarea instrumentelor de monitorizare a - Proiectul POS DRU Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei
forţei de muncă (INFO-HE)161, finalizat în decembrie 2015, a avut ca
inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior
obiectiv consolidarea şi dezvoltarea de instrumente integrate la nivel
pe piaţa muncii şi a unui sistem informatic
naţional, pentru urmărirea parcursului educaţional al tinerilor şi a
strategic pentru învăţământul superior şi

Acordarea de rechizite şcolare pentru elevii înrolaţi în învăţământul primar şi gimnazial (cursuri de zi) şi care fac parte din familii al căror venit net mediu pe membru de familie reprezintă max. 50% din
salariul minim brut la nivel naţional
Bursa (alocaţia) lunară pentru elevii din familii din mediile economice şi sociale dezavantajate, acordată în scopul continuării studiilor după finalizarea studiilor gimnaziale
159
Ajutorul financiar acordat pentru a stimula achiziţionarea de calculatoare personale pentru elevii/studenţii proveniţi din zone dezavantajate economico-social
160
Rambursarea cheltuielilor de transport al elevilor se face lunar, în funcţie de documentele de transport depuse de elevi
161
Proiectul a fost implementat de UEFISCDI şi coordonat ştiinţific de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS)
157
158
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există un decalaj de peste 31 p.p. între mediul
urban şi cel rural, în defavoarea celui din urmă
(37,6% vs. 6,5% în anul 2014).

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
angajabilităţii absolvenţilor de studii superioare, în scopul creşterii
fundamentarea politicilor educaţionale
transparenţei şi responsabilităţii universităţilor, precum şi a încrederii
publice în învăţământul superior din România. Prin proiect au fost
realizate, actualizate şi implementate 3 sisteme informatice:
162
• Registrul Educaţional Integrat (REI) – rei.gov.ro;
163
• Registrul Matricol Unic (RMU)
– componentă a rei.gov.ro. Prin
RMU, universităţile pot gestiona operaţiunile administrative de
management la nivel de studenţi, realizarea interoperabilităţii între
bazele de date existente la nivelul învăţământului preuniversitar şi cel
superior, prin facilitarea preluării datelor din SIIIR în RMU;
• Studenţi, Absolvenţi şi Piaţa Muncii (SAPM) – sapm.forhe.ro.
Platforma SAPM este un instrument de sprijin în efectuarea unor
anchete vizând învăţământul superior, studiile de monitorizare a
carierei absolvenţilor şi acţiunile de consultare a studenţilor.
Sprijinirea studenţilor din mediul rural, a În perioada ianuarie-septembrie 2015, au fost alocate:
• pentru bursele studenţeşti, o sumă totală de 183,58 mil. lei,
grupurilor dezavantajate şi a studenţilor
• pentru subvenţiile pentru cazare şi masă în căminele universităţilor, o
non-tradiţionali, pentru
participarea în
sumă totală de 132,54 mil. lei,
învăţământul terţiar
• pentru decontarea parţială a transportului studenţilor, o sumă totală de
23,93 mil. lei.
- Au fost realizate studii de impact privind principalele politici sociale în
educaţie (sistemul naţional de burse studenţeşti, serviciile sociale,
locurile speciale alocate pentru tinerii romi164), rezultatele fiind
disponibile în variantă electronică165.
Stimularea absolvenţilor de învăţământ - A fost ratificat Acordul de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, legiferându-se
secundar superior, pentru continuarea studiilor
împrumutul de 200 mil. euro pentru finanţarea Proiectului privind
în învăţământul terţiar (învăţământ superior
învăţământul secundar (ROSE - Romanian Secondary Education).
sau alte forme de învăţământ postliceal)
Proiectul ROSE îşi propune atât creşterea ratei de tranziţie a elevilor din
liceu în facultate, cât şi creşterea ratei de participare în primul an de
învăţământ superior.
Crearea cadrului instituţional pentru învăţarea - Strategia de învăţare pe tot parcursul vieţii a fost definitivată în cursul
anului 2015 şi aprobată prin HG nr. 418/2015166.
pe tot parcursul vieţii
- Continuă eforturile pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare de
Învăţare Permanentă a căror responsabilitate centrală este identificarea şi

162
Registrul Educaţional Integrat (REI) este o platformă care oferă acces la parcursul educaţional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional. Prin intermediul REI se
accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenţii universităţilor de stat şi particulare din România
163
În perioada februarie – martie s-a desfăşurat procesul de operaţionalizare a Registrului Matricol Unic, pentru încărcarea datelor despre studenţii anului universitar 2015-2016, anul I de studiu
164
În anul universitar 2015-2016 au fost alocate 611 de locuri speciale pentru tinerii romi la admiterea în universităţile de stat, faţă de 602 locuri în anul academic anterior şi 594 în anul universitar 2013-2014.
165
La adresa: http://iemu.forhe.ro/conferinta/resurse/
166
MENCS a trimis oficial COM la data de 9 februarie a.c. un document prin care îşi asumă strategia şi materialele de clarificare solicitate de instituţia europeană, urmând validarea strategiei de către COM.
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Obiectiv naţional privind reducerea sărăciei
[reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie sau de excluziune socială: 580.000 de persoane]
Numărul de persoane în risc de sărăcie şi
excluziune socială s-a redus de la 9.418 mii
persoane în anul 2008 la 8.549 mii persoane în
anul 2014, cu 869 mii persoane (9,2%).

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
satisfacerea nevoilor legate de învăţarea pe tot parcursul vieţii ale
comunităţii locale, pentru copii, tineri şi adulţi. În acest sens, a fost
înfiinţat un grup de lucru interministerial care a revizuit proiectul de act
normativ pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Centrelor
Comunitare de Învăţare Permanentă. Documentul se află pe circuitul de
avizare externă şi se estimează aprobarea acestuia în mai 2016.
Dezvoltarea serviciilor de educare şi îngrijire pe Au fost contractate proiecte, aflate în diverse faze de execuţie, pentru
timpul zilei a copiilor167
înfiinţarea a zece creşe pentru copiii cu vârsta 0-3 ani şi patru creşe/servicii
sociale pentru copiii cu dizabilităţi, de care pot beneficia 350 preşcolari şi
70 preşcolari de etnie romă.
Asigurarea ajutorului alimentar de bază şi În perioada decembrie 2014 - mai 2015, numărul beneficiarilor a fost de
facilitarea accesului la educaţie pentru copiii cei 3.061.311 persoane. Livrarea ajutoarelor alimentare din POAD 2015/2016
începe în prima jumătate a anului 2016.
mai săraci
Furnizarea serviciilor de ocupare pentru - BAS a finanţat servicii de ocupare a cca. 6.300 persoane de etnie romă,
740 persoane cu handicap şi 157.676 persoane din mediul rural;
persoanele din grupurile vulnerabile
- acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
şomerilor cu vârsta 45+ sau a părinţilor unici susţinători ai familiilor
monoparentale a contribuit la ocuparea a 15.780 persoane, iar 17.200
şomeri din mediul rural au participat la programe de formare/evaluare a
competenţelor;
- 72.901 persoane din grupurile vulnerabile (din care 5.230 persoane de
etnie romă, 3.846 persoane cu dizabilităţi şi 731 tineri care au părăsit
sistemul de protecţie a copilului) au participat la programe de
(re)calificare sau au beneficiat de măsuri în domeniul egalităţii de
şanse168, finanţate din FSE. Au fost înfiinţate 1.465 structuri de economie
socială, fiind create 12.377 locuri de muncă.
FEADR 2014-2020 sprijină financiar investiţiile în dezvoltarea fermelor
Dezvoltarea fermelor mici
mici, în februarie 2016, fiind depuse 1.254 proiecte (în valoare de 18,81
mil. euro), din care selectate 38 proiecte (în valoare de 0,57 mil. euro).
Elaborarea şi implementarea strategiilor În februarie 2016, au fost contractate 171 proiecte (în valoare de 2,32 mil.
integrate de dezvoltare locală plasată sub euro) dedicate derulării procesului de consultare şi proiectării strategiilor
aferente perioadei de programare 2014-2020. În perioada 10 martie – 28
responsabilitatea comunităţii în zonele rurale
aprilie 2016, a fost lansată sesiunea de depunere a strategiilor de dezvoltare
locală169, elaborate de beneficiari, fiind sprijinite financiar implementarea
acţiunilor şi cheltuielile de funcţionare şi animare.

Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, program finanţat din mecanismul financiar SEE 2009-2014
POS DRU 2007 - 2013, AP 6, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, DMI 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi DMI 6.3. Promovarea egalităţii de
şanse pe piaţa muncii
169
PNDR 2014-2020, Sub-măsura 19.2. Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi Sub-măsura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare
167
168
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Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
2014-2020
finanţează
investiţii
pentru
înfiinţarea,
Reducerea dezechilibrelor socio-economice FEADR
îmbunătăţirea/extinderea infrastructurii rutiere170 de interes local, de
între zonele urbane şi cele rurale
apă/apă uzată171 în localităţile rurale din aglomerările umane între 2.000 ‐
10.000 locuitori şi a infrastructurii educaţionale172. La nivelul lunii
februarie 2016, erau depuse 694 proiecte (în valoare de 705,10 mil. euro),
din care 167 pentru infrastructură educaţională, 361 proiecte pentru
infrastructură rutieră, 166 proiecte pentru infrastructură de apă/apă uzată.
Îmbunătăţirea
accesului
persoanelor A continuat implementarea a 18 intervenţii profilactice şi curative, dintre
care 13 în domeniul sănătăţii femeii şi copilului şi au beneficiat de
vulnerabile la servicii de sănătate
programul de asigurare a accesului la medicamentele acordate în
ambulatoriu 562.027 pensionari cu venituri de până la 700 lei/lună.
În 2015 au fost aprobate 399 de posturi noi de asistenţi medicali comunitari
şi 95 de posturi noi de mediatori sanitari, numărul acestora crescând cu
aprox. 5%, iar fondurile aprobate în bugetul MS pentru activitatea de
asistenţă medicală comunitară au fost majorate cu 3 mil. lei faţă de cele din
2014. În cadrul proiectului Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
rome prin consolidarea reţelei mediatorilor sanitari romi173 au fost
înfiinţate 45 de centre comunitare de sănătate.
Îmbunătăţirea eficienţei şi a sustenabilităţii Au fost luate unele măsuri cu impact asupra introducerii finanţării în
funcţie de criterii de performanţă prin (i) includerea planului de
financiare a sistemului de sănătate
management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii
îmbolnăvirilor privind riscul cardiovascular înalt, dislipidemie, diabet
zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică obstructivă, boală cronică de
rinichi şi (ii) introducerea consultaţiilor de evaluare a riscului individual la
adultul asimptomatic, finalizate prin completarea riscogramei pentru
prevenirea, depistarea şi tratarea, în termen util, a unor afecţiuni şi
comorbidităţile asociate acestora, ceea ce va conduce implicit la scăderea
spitalizărilor.
Alocarea de fonduri pentru asistenţa medicală primară din total cheltuieli
de sănătate din FNUASS a crescut începând cu anul 2014, în acest an,
bugetul pentru asistenţa medicală primară174 fiind de 6,97%. Până în
septembrie 2015 au fost lansate 38 proceduri de achiziţii centralizate pentru
vaccin tetravalent şi medicamente HIV SIDA.
Pentru dezvoltarea capacităţii de evaluare a tehnologiilor în sănătate, pentru
medicamente, în vederea actualizării listei medicamentelor compensate, în

Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local
Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă/apă uzată
Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural şi extinderea şi modernizarea (inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol
173
Finanţat prin programul Iniţiative în Sănătatea Publică (Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014)
174
Fără a include sumele pentru încheierea contractelor cost volum/cost volum-rezultat şi pentru creşterile salariale aferente personalului plătit din fonduri publice prevăzute de OUG nr. 35/2015
170
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Progrese privind punerea în aplicare

Lista măsurilor puse în aplicare ca răspuns la
angajamentul asumat şi situaţia actuală a
Efectele măsurilor (calitative şi/sau cantitative)
acestora
Principalele obiective naţionale Europa 2020
primele trei trimestre ale anului 2015 au fost elaborate o serie de acte
normative175 în vederea asigurării surselor de finanţare pentru contractele
cost-volum/cost-volum-rezultat şi a clarificării etapelor procesului de
negociere a acestor contracte. A fost aprobată Lista cuprinzând denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, precum şi denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor
naţionale de sănătate.
Modernizarea infrastructurii de sănătate şi MS a continuat să realizeze lucrări de reabilitare la 77 spitale, dotări cu
aparatură medicală la 123 spitale, fiind reabilitate şi dotate 45 de centre
asistenţă medicală la nivel regional
comunitare.
Creşterea accesului persoanelor la servicii Grupul de lucru privind medicina şcolară, format din reprezentanţii MS,
MECS, CNAS şi cei ai organizaţiilor profesionale ale medicilor şcolari, a
medicale de calitate
identificat necesitatea modificării cadrului legislativ existent în sensul
introducerii în cuprinsul Legii nr. 95/2006 a unui titlu referitor la
organizarea, funcţionarea şi finanţarea reţelei de medicină şcolară.
Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli Se derulează programul de depistare precoce activă a cancerului de col
uterin prin efectuarea testului Babeş-Papanicolau la populaţia feminină
transmisibile şi netransmisibile
eligibilă în regim de screening, fiind organizate şapte campanii IEC cu
teme relevante pentru problemele de sănătate ale grupurilor vulnerabile şi
dezavantajate, iar în perioada 20-25 aprilie 2015 a fost organizată în şapte
judeţe din ţară, campania de celebrare a Săptămânii Europene a Vaccinării,
care a avut ca grup ţintă şi populaţia vulnerabilă.
Continuarea informatizării sistemului de Cu sprijinul medicilor specialişti s-au realizat: (i) dotarea cu 5 tipuri de
aparatură medicală a 198 cabinete de medicină de familie din zone rurale
sănătate
izolate; (ii) dotarea spitalelor judeţene din Brăila, Galaţi, Tulcea şi
Constanţa cu 42 de computere, surse UPS, web-cam-uri şi 45 seturi de căşti
cu microfon şi (iii) instruirea a 198 de medici de familie, 510 medici
specialişti, 20 de operatori pentru sistemul informatic de telemedicină şi 4
administratori de sistem.

Ordinul comun MS/CNAS nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost - volum/cost volum - rezultat a fost amendat prin Ordinul MS/CNAS nr. 573/199/2015 şi Ordinul MS/CNAS nr. 704/336/2015
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